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Περίληψη 

Ο αγροτικός κλάδος θεωρείται από πολλούς και έχει αποδείξει άλλωστε με το πέρασμα 

των χρόνων, ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας 

κάθε κράτους. Η άποψη αυτή δε θα πρέπει να παραμείνει αδιάφορη στην περίπτωση 

της Ελλάδας, της οποίας η οικονομία διαρκώς συρρικνώνεται και ταλανίζεται σφοδρά 

από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 

Το σκηνικό του αγροτικού κλάδου στην Ελλάδα διαμορφώνεται από πολλούς μεγάλης 

ηλικίας μικροπαραγωγούς, οι οποίοι δρούνε κατά κύριο λόγο ατομικά και όχι 

συλλογικά μέσα από τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μορφές συλλογικών 

οργανώσεων. Συνέπεια του παραπάνω, αποτελεί η μειωμένη ανταγωνιστική δύναμη 

που διαθέτουν στην λεγόμενη αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας, η δυσκολία προώθησης 

των προϊόντων τους στην αγορά και σε ικανοποιητικές τιμές για αυτούς, η έλλειψη 

ποιοτικών Ελληνικών προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων καθώς και οι πολύ 

υψηλές τιμές στις οποίες οι καταναλωτές αναγκάζονται να αγοράσουν βασικά είδη 

διατροφής, τα οποία συνήθως είναι εισαγόμενα και αμφιβόλου ποιότητος.   

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ενημέρωση των Ελλήνων παραγωγών για τα 

πλεονεκτήματα και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από έναν νέο και 

καινοτόμο τρόπο προώθησης των προϊόντων τους, αυτόν της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί με ιδιαίτερη 

επιτυχία από τις συλλογικές αγροτικές ενώσεις στις οποίες οι παραγωγοί είναι 

απαραίτητο να συμμετέχουν. 

Επίσης, σκοπός της εργασίας, αποτελεί η εμφάνιση και παρουσίαση των πρώτων 

ενδείξεων, εκτιμήσεων και προθέσεων των ίδιων των συνεταιρισμών που εκπροσωπούν 

τους παραγωγούς τους, για τη υιοθέτηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, μέσω της 

πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Ο αγροτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανοικοδόμηση της 

οικονομίας μίας χώρας. Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από ένα ισχυρό πρωτογενή 

τομέα είναι πολλαπλά. Ωστόσο, στην Ελλάδα ο εν λόγω τομέας οδηγήθηκε σε 

απαξίωση τις τελευταίες δεκαετίες. Οι υποδείξεις και πολιτικές της Κ.Α.Π καθώς η 

αστικοποίηση και εγκατάλειψη της υπαίθρου σε συνδυασμό με την διόγκωση του 

τριτογενούς τομέα, απομάκρυναν την χώρα από την κύρια στρατηγική της, η οποία 

ξεκινούσε πάντα από τον πρωτογενή τομέα. 

Επιπρόσθετα, η εποχή που διανύουμε είναι μία εποχή παγκοσμιοποίησης της 

τεχνολογίας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και ταυτόχρονα μία εποχή 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους τείνουν να 

υιοθετούν πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά 

τους, ακόμη και την επιβίωσή τους σε αυτό το περιβάλλον. 

Ο αγροτικός κλάδος είναι ένας κλάδος που δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος σε 

αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα, τις δυνατότητες και κατ’ επέκταση τα κέρδη του. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, είναι μία σύνθετη έννοια η οποία συναντάται σε μία πληθώρα πεδίων 

εφαρμογής στην καθημερινότητα. Στα πεδία εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται και μία 

ιδιαίτερη μορφή αγοραπωλησιών, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες.  

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε 

μερικές χώρες του εξωτερικού και τα αποτελέσματά τους είναι αρκετά εντυπωσιακά. 

Στην Ελλάδα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων είναι μία έννοια 

άγνωστη και όσες προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση 

βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο και σε επίπεδο φιλολογικών συζητήσεων. 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο 

θεωρητικό υπόβαθρο για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων, η 

εφαρμογή των οποίων μπορεί να λειτουργήσει  προς όφελος τόσο των αγροτών όσο και 

των καταναλωτών.  

Επιπρόσθετος σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εξοικείωση των 

συνεταιρισμών (που εκπροσωπούν τους παραγωγούς) στο θεσμό της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας και την πρόθεσή τους στην υιοθέτηση ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

Απώτερος στόχος της εργασίας είναι η παρακίνηση του ενδιαφέροντος του δύσκολου 

κοινού των Ελλήνων παραγωγών ως προς τις τεχνολογικές εξελίξεις, για τη σημασία 
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της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των προϊόντων τους, ώστε οι πρώτες φιλολογικές 

συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά να πραγματοποιούνται για το 

συγκεκριμένο θέμα, να μετουσιασθούν σε πράξη. 

Η εργασία δομήθηκε σε δέκα (10) κεφάλαια. Το παρόν και πρώτο κεφάλαιο εξηγεί 

περιληπτικά τον σκοπό και τους στόχους της μελέτης. Το δεύτερο και το τρίτο 

κεφάλαιο αναφέρονται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στην μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε αντίστοιχα.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δομή του αγροτικού κλάδου της Ελλάδας και στη 

συνεισφορά του στην οικονομία. Γίνεται μία σύντομη αναφορά στα βασικά είδη 

φυτικής και ζωικής παραγωγής της Ελλάδας συγκριτικά με την αντίστοιχη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ αναλύεται η επίδραση που θα επιφέρει η νέα Κ.Α.Π. στα 

δεδομένα της Ελληνικής γεωργίας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει τον ρόλο των συνεταιριστικών οργανώσεων στην 

αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι αγρότες 

είναι απαραίτητο να οργανώνονται σε συλλογικές αγροτικές ενώσεις. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιο αναλυτικά 

παρουσιάζεται ο ορισμός, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. 

Το έβδομο κεφάλαιο που αποτελεί και τον κυρίαρχο πυρήνα της παρούσας εργασίας, 

αναλύει διεξοδικά τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες που αφορούν τα αγροτικά προϊόντα. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης ενός ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου (AuctionsPlus Ltd), με έδρα την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη μελέτη 

θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για αντίστοιχες προσπάθειες στον Ελληνικό 

χώρο. 

Στο κεφάλαιο εννιά υπάρχει η διαδικτυακή πρωτογενής έρευνα και τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί. 

Τέλος στο δέκατο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές 

προτάσεις της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Ο τομέας της εν λόγω έρευνας είναι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών 

προϊόντων. Κατά τη συγγραφή της εργασίας για την ερμηνεία των βασικών ορισμών 

και όρων χρησιμοποιήθηκαν αναφορές από επιστημονικά άρθρα, περιοδικά, βιβλία 

(ηλεκτρονικά και μη), ιστοσελίδες, κυβερνητικές δημοσιεύσεις, προσωπική συνέντευξη 

κ.α. 

Πιο συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από 

τους επίσημους ιστοτόπους οργανισμών όπως της ΕΛ.ΣΤΑΤ, της FAOSTAT και της 

EUROSTAΤ. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης στατιστικά στοιχεία από επίσημες κλαδικές 

μελέτες της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΕΙΕΑΔ. 

Στο πέμπτο, έκτο και έβδομο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικές πηγές ενώ το 

όγδοο κεφάλαιο συντάχθηκε από τη μελέτη της ιστοσελίδας της εταιρίας για την οποία 

αναφέρεται η μελέτη περίπτωσης καθώς και από προσωπική συνομιλία με υπεύθυνο 

δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της AuctionsPlus Ltd, τον κ. Dimaridis Peter. 

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο λόγω έλλειψης αντίστοιχης διαδικτυακής έρευνας, οι 

ερωτήσεις προέκυψαν από κοινού με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η συλλογή των 

απαντήσεων ήταν μία αρκετά δύσκολη διαδικασία λόγω της καχυποψίας των 

ερωτηθέντων και της μη εξοικείωσης με τα διαδικτυακά μέσα. Για αυτό το λόγο η 

πλειοψηφία των απαντήσεων δόθηκε κατόπιν προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας 

με τους προέδρους ή τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του εκάστοτε 

συνεταιρισμού. 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία 

Για την παρουσίαση του θέματος των ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων αγροτικών 

προϊόντων έγινε συνδυασμός βιβλιογραφικής και ερευνητικής μεθοδολογίας. Για την 

εξοικείωση του αναγνώστη με το θεσμό των ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων αγροτικών 

προϊόντων, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική και ηλεκτρονική ανασκόπηση. Έγινε μια 

προσπάθεια συγκρότησης βασικών εννοιών και ορισμών από παλαιότερες χρονικά 

επιστημονικές αναφορές και των πιο επίκαιρων στοιχείων που συνάδουν με τις 

σημερινές απαιτήσεις. 

Ερευνητική μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο οχτώ (8) και εννιά (9). Στο 

κεφάλαιο οχτώ (8) έγινε αναζήτηση ηλεκτρονικών πλατφορμών ανά τον κόσμο που 

υποστηρίζουν τη διαδικασία ηλεκτρονικών δημοπρασιών αγροτικών προϊόντων. 

Εφόσον πραγματοποιήθηκε περιήγηση και επικοινωνία με τους κατόχους των 

πλατφορμών, βρέθηκε μία που υποστηρίζει ολοκληρωμένα τη διαδικασία της 

δημοπρασίας και παρουσιάστηκε ως μελέτη περίπτωσης.  

Στο κεφάλαιο εννιά (9), πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα μέσω της δημιουργίας 

ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η πλειοψηφία των απαντήσεων δόθηκε 

τηλεφωνικά. 
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Κεφάλαιο 4: Ο αγροτικός κλάδος 

4.1 Ορισμός αγροτικού κλάδου 

Ο αγροτικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα για τις οικονομίες πολλών κρατών αφού 

σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί την βασική πηγή εσόδων για αυτά. Στην ουσία ο 

αγροτικός τομέας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που περιλαμβάνει εκτός από 

την παραγωγή, την μεταποίηση, την διάθεση και διακίνηση στους τελικούς 

καταναλωτές των παραγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων. Βέβαια, την τελευταία 

δεκαετία εκτός από τις παραπάνω βασικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, ο 

αγροτικός κλάδος έχει διευρυνθεί με νέες δραστηριότητες όπως είναι αυτή του 

αγροτουρισμού και της μεταποίησης εντός ή πλησίον της αγροτικής επιχείρησης.  

Ωστόσο, όταν γίνεται αναφορά στον αγροτικό κλάδο αυτό που εννοείται από όλους 

αφορά την παραγωγική δραστηριότητα και πιο συγκεκριμένα την αξιοποίηση κάποιων 

συντελεστών παραγωγής όπως το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο για την παραγωγή 

των φυτικών και ζωικών πρώτων υλών. Αξίζει να σημειωθεί πως το σκηνικό του 

γεωργικού κλάδου συμπληρώνεται από το κράτος, μέσω της παροχής υπηρεσιών προς 

τους αγρότες καθώς επίσης και από το σύνολο της προσφοράς γεωργικών εισροών 

(Μανωλόπουλος, 2012). 

4.2 Αγροτική παραγωγή Ελλάδας – Ε.Ε. 

Η Ελλάδα, αποτελεί μία από τις χώρες της Ε.Ε., η οποία αριθμεί πλέον 28 επίσημα 

κράτη-μέλη μετά και την επίσημη είσοδο της Κροατίας την 1
η
 Ιουλίου το 2013. Η 

Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και του κλίματός της μπορεί και παράγει μία 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων συμμετέχοντας έτσι στην συνολική παραγωγή της Ε.Ε.. Τα 

κυριότερα προϊόντα που παράγονται στην Ε.Ε. αλλά και στην Ελλάδα διακρίνονται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, τα αγροτικά προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής (Euro-

stat European Commission, 2013).  

4.2.1 Αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής 

Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής στην Ελλάδα και κατ΄ επέκταση 

στην Ε.Ε. διακρίνονται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAOSTAT) : 

1. Δημητριακά 

Τα κύρια προϊόντα δημητριακών που παράγονται στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 

είναι το μαλακό και σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, η βρώμη, το ρύζι, 

η σίκαλη και η τριτικάλη. Η συνολική παραγωγή στην Ε.Ε. για το 2012 ανήλθε 
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στους 280,914 εκατομμύρια τόνους ενώ η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτή την 

παραγωγή με  4,354 εκατομμύρια τόνους. (Faostat, n.d.) 

 

2. Ζαχαρότευτλα 

Κύρια πηγή παραγωγής ζάχαρης αποτελούνε τα ζαχαρότευτλα. Η Ε.Ε. παρήγαγε 

για το 2012 περίπου 115,6 εκατομμύρια τόνους ζαχαρότευτλων (Eurostat Euro-

pean Commision, 2013) με την Ελλάδα να παράγει συνολικά 434,9 χιλιάδες 

τόνους (Eurostat European Commission, 2012). 

3. Ελαιούχοι σπόροι 

Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής των ελαιούχων σπόρων αποτελείται από  την 

ελαιοκράμβη, τους ηλιόσπορους, τις ελιές, τη σόγια και τους βαμβακόσπορους. 

Η τελευταία επίσημα καταγεγραμμένη παραγωγή για το 2012 της Ε.Ε. ανήλθε 

σε 38,1 εκατομμύρια τόνους με την Ελλάδα να παράγει περίπου 3,4 

εκατομμύρια τόνους ελαιούχων σπόρων, με το μεγαλύτερο μέρος της 

παραγωγής να αποτελείται από ελιές (Faostat, n.d). Άξιο αναφοράς αποτελεί το 

γεγονός ότι στην Ε.Ε. παράγεται ο μεγαλύτερος όγκος ελαιολάδου παγκοσμίως 

με τα ¾ της παγκόσμιας παραγωγής να προέρχεται από χώρες της Ε.Ε. (Eurostat 

European Commision, 2013). 

4. Λαχανικά 

Στην κατηγορία των λαχανικών ανήκει μία μεγάλη ποικιλία αγροτικών 

προϊόντων. Η συνολική παραγωγή λαχανικών της Ε.Ε. ανήλθε σε 66,26 

εκατομμύρια τόνους λαχανικών με τα κυριότερα λαχανικά όσον αφορά τον όγκο 

παραγωγής τους να είναι οι ντομάτες με 16,1 εκατομμύρια τόνους, τα ξηρά 

κρεμμύδια με 6,5 εκατομμύρια τόνους και τα καρότα με 5,5 εκατομμύρια 

τόνους. Τα αντίστοιχα νούμερα για την Ελλάδα είναι 3,44 εκατομμύρια τόνοι 

συνολικής παραγωγής λαχανικών, με 1,16 εκατομμύρια τόνους ντομάτας, 243 

χιλιάδες τόνους ξηρών κρεμμυδιών και 54,8 χιλιάδες τόνους καρότων (Faostat, 

n.d).  

5. Φρούτα 

Οι χώρες της Ε.Ε. παράγουν μία μεγάλη ποικιλία φρούτων. Πιο συγκεκριμένα 

παράγει εσπεριδοειδή, μουροειδή, εμπύρηνους καρπούς, τροπικά, πεπονοειδή 

καθώς και  σαρκώδη φρούτα. Η συνολική παραγωγή φρούτων στην Ε.Ε. ανήλθε 

σε 61,4 εκατομμύρια τόνους με το αντίστοιχο ποσό στην Ελλάδα να είναι 3,1 
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εκατομμύρια τόνοι. (Faostat, n.d). Τα μήλα αντιπροσωπεύουν την μεγαλύτερη 

παραγωγή της Ε.Ε. μιας και παράγονται σε όλα τα κράτη μέλη με συνολικό 

όγκο παραγωγής που φτάνει τα 11,6 εκατομμύρια τόνους (255,8 χιλιάδες τόνοι 

παράγονται στην Ελλάδα) ενώ όσον αφορά τα σταφύλια, η Ε.Ε. παρήγαγε 24,6 

εκατομμύρια τόνους (856,6 χιλιάδες τόνοι η παραγωγή της Ελλάδας) με το 91% 

των παραγόμενων σταφυλιών να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρασιού. 

Η Ε.Ε. αποτελεί τον κύριο παραγωγό κρασιού παγκοσμίως, με τα 2/3 της 

συνολικής παραγωγής κρασιού να προέρχονται από αυτήν (Eurostat European 

Commision, 2013). 

6. Πατάτες 

Ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα παγκοσμίως, είναι η πατάτα. Η 

πατάτα ευδοκιμεί σχεδόν σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. με την τελευταία 

επίσημη καταγεγραμμένη ποσότητα παραγωγής να είναι περίπου 54,5 

εκατομμύρια τόνοι πατάτας ενώ 57,9 χιλιάδες τόνοι είναι η παραγωγή γλυκιάς 

πατάτας. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη παραγωγή ανέρχεται σε 765 χιλιάδες 

τόνους ενώ η παραγωγή γλυκιάς πατάτας ανέρχεται σε 4,4 χιλιάδες τόνους 

(Faostat, n.d). 

7. Φυτικές ίνες 

Κύρια πηγή παραγωγής φυτικών ινών για την Ε.Ε. αποτελεί το φυτό του 

βαμβακιού. Η συνολική παραγωγή βαμβακερής ίνας για την Ε.Ε. είναι 337,8 

χιλιάδες τόνοι με κύρια παραγωγό την Ελλάδα της οποίας η συνολική παραγωγή 

είναι 280 χιλιάδες τόνοι (Faostat, n.d). 

8. Όσπρια 

Η συνολική παραγωγή οσπρίων στην Ε.Ε. ανήλθε σε 3,1 εκατομμύρια τόνους με 

την μεγαλύτερη παραγωγή οσπρίων να ανήκει στον αρακά με 1,2 εκατομμύρια 

τόνους. Για την Ελλάδα η τελευταία επίσημη συνολική παραγωγή οσπρίων ήταν 

45,6 χιλιάδες τόνοι με μεγαλύτερο όγκο παραγωγής στα ξηρά φασόλια, με το 

ύψος της συνολικής παραγωγής για αυτά να είναι 24 χιλιάδες τόνοι (Faostat, 

n.d). 

9. Καπνός 

Τέλος, όσον αφορά την συνολική ποσότητα ακατέργαστου καπνού, η τελευταία 

επίσημη συνολική παραγωγή της Ε.Ε. ανήλθε σε 244,6 χιλιάδες τόνους με την 
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συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν την παραγωγή να είναι στις 20,2 χιλιάδες 

τόνους (Faostat, n.d). 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας που απεικονίζει συνοπτικά την φυτική 

παραγωγή της Ε.Ε., της Ελλάδας και την ποσοστιαία συμμετοχή της Ελλάδας στην 

συνολική φυτική παραγωγή. 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ 1000 ΤΟΝΟΥΣ) 

 Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 280914 4354 1,55 % 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 115600 434,9 0,38 % 

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ 

ΣΠΟΡΟΙ 
38100 3400 8,92 % 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 66260 3440 5,19 % 

ΦΡΟΥΤΑ 61400 3100 5,04 % 

ΠΑΤΑΤΕΣ 54500 765 1,40 % 

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 337,8 280 82,88 % 

ΟΣΠΡΙΑ 3100 45,6 1,47 % 

ΚΑΠΝΟΣ 244,6 20,2 8,25 % 

Πίνακας 1: Αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής Ε.Ε. και Ελλάδας 

4.2.2 Αγροτικά προϊόντα ζωικής παραγωγής 

Ως αγροτικά προϊόντα ζωικής παραγωγής, ορίζονται όλα εκείνα τα προϊόντα που 

προέρχονται από την εκτροφή ζωντανών οργανισμών για την εκμετάλλευση του 

κρέατος και των λοιπών πρώτων υλών που αυτά παράγουν όπως το γάλα και τα αυγά. 

Οι κύριες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων ζωικής παραγωγής συνοψίζονται παρακάτω 

(Eurostat European Commision, 2013): 

1. Κρέας 

Το συνολικό κρέας σε βάρος σφαγίου που παράχθηκε στην Ε.Ε. είναι 7,5 

εκατομμύρια τόνοι βόειου κρέατος, 22 εκατομμύρια τόνοι χοιρινού κρέατος, 
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762,3 χιλιάδες τόνοι αιγοπρόβειου κρέατος και 12,5 εκατομμύρια τόνοι κρέατος 

πουλερικών. Τα αντίστοιχα μεγέθη παραγωγής για την Ελλάδα ήταν 56,2 

χιλιάδες τόνοι βόειου κρέατος, 114,6 χιλιάδες τόνοι χοιρινού κρέατος, 99,3 

χιλιάδες τόνοι αιγοπρόβειου κρέατος και 181,6 χιλιάδες τόνοι κρέατος 

πουλερικών. 

2. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

Η μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος που συλλέγεται στις χώρες της Ε.Ε. 

αποτελείται από το αγελαδινό γάλα, με 140,1 εκατομμύρια τόνους συνολική 

παραγωγή ενώ το αιγοπρόβειο και το βουβαλίσιο γάλα αντιπροσωπεύει μία 

πολύ μικρή ποσότητα της συνολικής παραγωγής, της τάξεως των 3,1 περίπου 

εκατομμυρίων τόνων. Για την Ελλάδα η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, 637 

χιλιάδες τόνοι, είναι σχεδόν η ίδια με την συνολική παραγωγή αιγοπρόβειου και 

βουβαλίσιου γάλακτος, 610,8 χιλιάδες τόνοι. 

Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα γάλακτος διανέμεται στην  παραγωγή μίας 

σειράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το επεξεργασμένο γάλα 

που προορίζεται για κατανάλωση ανήλθε σε 31,7 εκατομμύρια τόνους, η 

παραγωγή τυρόγαλου σε 43,1 εκατομμύρια τόνους, η παραγωγή σε κρεμώδη 

προϊόντα γάλακτος για κατανάλωση ανήλθε σε 2,5 εκατομμύρια τόνους, η 

παραγωγή γάλακτος σε μορφή σκόνης σε 2 εκατομμύρια τόνους, η παραγωγή 

βουτύρου σε 1,9 εκατομμύρια τόνους ενώ η συνολική παραγωγή τυριών ανήλθε 

σε 9,2 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία μελέτη της Ε.Ε. 

το επεξεργασμένο γάλα για κατανάλωση που παράγεται στην Ελλάδα ανέρχεται 

σε 488 χιλιάδες τόνους, η παραγωγή σε κρεμώδη προϊόντα γάλακτος ανέρχεται 

σε 14 χιλιάδες τόνους ενώ η παραγωγή τυριών ανέρχεται σε 195 χιλιάδες 

τόνους. 

3. Αυγά 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAOSTAT), 

η τελευταία επίσημη καταγραφή σε αυγά για την Ε.Ε. ανήλθε σε 111,67 

δισεκατομμύρια αυγά εκ των οποίων περίπου τα 2 δισεκατομμύρια αυγά 

προέρχονται από την Ελλάδα (Faostat, n.d). 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας που απεικονίζει συνοπτικά τη ζωική παραγωγή 

της Ε.Ε., της Ελλάδας και την ποσοστιαία συμμετοχή της Ελλάδας στην συνολική 

ζωική παραγωγή. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ 1000 ΤΟΝΟΥΣ) 

 Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΡΕΑΣ    

ΒΟΕΙΟ 7500 56,2 0,75 % 

ΧΟΙΡΙΝΟ 22000 114,6 0,52 % 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 762,3 99,3  13,03 % 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 12500 181,6 1,45 % 

ΓΑΛΑ    

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 140100 637 0,45 % 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ 

ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ 

3100 610,8 19,70 % 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

   

ΓΑΛΑ ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

31700 488 1,54 % 

ΤΥΡΟΓΑΛΟ 43100 - - 

ΚΡΕΜΩΔΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

2500 14 0,56 % 

ΒΟΥΤΥΡΟ 1900 - - 

ΤΥΡΙΑ 9200 195 2,12 % 

ΑΥΓΑ    

ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ* 111670000000 2000000000 1,79 % 

*ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ: Πρόκειται για μονάδες και όχι τόνους 

Πίνακας 2: Αγροτικά προϊόντα ζωικής παραγωγής Ε.Ε. και Ελλάδας 
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4.3 Προβλήματα του αγροτικού κλάδου στην Ελλάδα 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό 

πληθυσμό ανά την υφήλιο είναι παρεμφερή ή ακόμη και κοινά μεταξύ τους, ωστόσο 

στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα γίνει μία συνοπτική περιγραφή και αναφορά 

των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την Ελληνική γεωργία και που μαζί 

με την χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

(McKinsey & Company, 2011), οδηγούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, την μείωση 

της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και κατ’ 

επέκταση στη συμπίεση και υστέρηση του αγροτικού εισοδήματος. 

Όπως θα φανεί στη συνέχεια από την μικρή ανάλυση που θα ακολουθήσει γίνεται  

εμφανές, πως δύο είναι οι γενικότεροι παράγοντες που συνθέτουν το αγροτικό 

πρόβλημα και που προκαλούν μείωση και συμπίεση του αγροτικού εισοδήματος. 

Πρόκειται για την διαδικασία της παραγωγής και αυτή της πώλησης, που έχει ώς 

αποτέλεσμα μικρό περιθώριο κέρδους για τους αγρότες. 

4.3.1 Η υστέρηση του αγροτικού εισοδήματος 

Το μείζον πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες αγρότες και οι αγροτικές 

επιχειρήσεις, έχει να κάνει με την υστέρηση του αγροτικού εισοδήματος έναντι των 

εισοδημάτων των εργαζομένων που ανήκουν σε άλλους κλάδους. Με την έννοια 

υστέρηση αγροτικού εισοδήματος εννοείται ότι το αγροτικό εισόδημα δεν ακολουθεί 

την πορεία που ακολουθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων των άλλων κλάδων της 

Ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι πασιμφανέστατο από το διάγραμμα που ακολουθεί 

και απεικονίζει την εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος, συγκρινόμενου με μισθούς και 

αμοιβές άλλων τομέων της οικονομίας. Παρά το γεγονός πως το αγροτικό εισόδημα 

παρουσίασε μια μεγάλη αύξηση το 2011 σχετικά με το προηγούμενο έτος, εντούτοις 

εξακολουθεί να υπολείπεται έναντι των εισοδημάτων που προέρχονται από τους άλλους 

τομείς της Ελληνικής οικονομίας. 
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Εικόνα 1: Η εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος συγκρινόμενου με μισθούς και 

αμοιβές άλλων τομέων της οικονομίας (Πηγή: Πρόσφατες εξελίξεις στην αγροτική 

οικονομία της Ελλάδος, ΠΑΣΕΓΕΣ Ιούλιος 2013) 

4.3.1.1 Αιτίες υστέρησης αγροτικού εισοδήματος 

Η υστέρηση του αγροτικού εισοδήματος οφείλει την ύπαρξη της, στις ακόλουθες τρείς 

αιτίες (Σέμος, 2010): 

1. Η περιορισμένη δύναμη των αγροτών και οι έντονες συνθήκες ανταγωνι-

σμού του περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί δρουν 

Οι Έλληνες παραγωγοί, μικροί σε οικονομική δύναμη, πολυάριθμοι και ασυντό-

νιστοι μεταξύ τους, δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο που υπάρχει ελευθερία 

εισόδου νέων παραγωγών σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα 

είναι αναγκασμένοι προκειμένου να παράγουν την σοδειά τους να προμηθευ-

τούν απαραίτητα υλικά όπως φυτοφάρμακα, σπόρους και μηχανήματα από άλ-

λες επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται ολιγοπωλια-

κός, ενώ στην συνέχεια πωλούν την παραγωγή τους σε πελάτες-χονδρεμπόρους 

οι οποίοι διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από αυτούς. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην αύξηση του κόστους παραγωγής και στην μεί-

ωση των τιμών πώλησης των προϊόντων (τιμή παραγωγού), κάτι το  οποίο έχει 

ως αποτέλεσμα την συμπίεση του γεωργικού εισοδήματος. Μάλιστα το οξύ-

μωρο είναι πως η τιμή στην οποία αγοράζει ο καταναλωτής το τελικό προϊόν 

μπορεί να είναι δυόμιση ή και περισσότερες φορές μεγαλύτερη της τιμής παρα-

γωγού (Δυόμισι φορές πάνω οι τιμές των οπωροκηπευτικών από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή, 2013 όπως αναφέρει η Μανιφάβα, 2013). 
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2. Η τεχνολογική εξέλιξη των συντελεστών παραγωγής 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί τεράστια άλματα προόδου στην 

τεχνολογία και στις επιστήμες γενικότερα, γεγονός που δεν θα μπορούσε να 

αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο της γεωργίας. Νέα, βελτιωμένα λιπάσματα και 

φάρμακα, νέα και καλύτερης αποδόσεως γεωργικά μηχανήματα καθώς και νέες 

πρακτικές παραγωγής, υπόσχονται να οδηγήσουν σε παραγωγή μεγαλύτερης 

ποσότητας και καλύτερης ποιότητας προϊόντος με δεδομένες ποσότητες συντε-

λεστών παραγωγής, διατηρώντας το μοναδιαίο και κατ’ επέκταση το συνολικό 

κόστος παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα. Όμως η αύξηση του παραγόμενου προϊ-

όντος, συνεπώς και της προσφοράς αυτού με δεδομένη τη ζήτηση για το συγκε-

κριμένο προϊόν θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ζήτησης, με αποτέλεσμα τη 

συμπίεση του αγροτικού εισοδήματος. Ασφαλώς η υιοθέτηση των νέων τεχνο-

λογιών και πρακτικών δεν σημαίνει πως αποτελεί πρόβλημα για τον κλάδο της 

γεωργίας, εντούτοις το πρόβλημα και η περαιτέρω συμπίεση του αγροτικού ει-

σοδήματος προκύπτει για περιπτώσεις αγροτικών επιχειρήσεων που δεν έχουν 

υιοθετήσει ακόμα την τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγική τους δραστηριό-

τητα ώστε να πετύχουν μείωση του κόστους παραγωγής τους. Οι περισσότεροι 

Έλληνες παραγωγοί δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα τις νέες τεχνολογίες στην πα-

ραγωγική τους δραστηριότητα με αποτέλεσμα την μειονεκτική ανταγωνιστική 

τους θέση έναντι παραγωγών προηγμένων κρατών. 

3. Τα χαρακτηριστικά των συντελεστών παραγωγής 

Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας αιτιών που προκαλούν έμμεσα υστέρηση του 

αγροτικού εισοδήματος, επηρεάζοντας την ποσότητα και την ποιότητα παραγω-

γής εντάσσεται μία ποικιλία χαρακτηριστικών των συντελεστών παραγωγής. 

Ασφαλώς, το φυσικό περιβάλλον και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτό επιδρούν άμεσα στην ποιότητα και ποσότητα παραγωγής ενώ περιπτώσεις 

ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή της παρα-

γωγής.  Επιπρόσθετα προβλήματα προκύπτουν από το μικρό μέγεθος των αγρο-

τικών μονάδων και τον κατακερματισμό τους, τη μεγάλη διασπορά των αγροτι-

κών παραγωγικών μονάδων, την χαμηλού επιπέδου τεχνική και επαγγελματική 

κατάρτιση του γερασμένου αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας, την  σχετικά 

μεγάλη απόσταση των γεωργικών περιοχών από τα αστικά κέντρα, την έλλειψη 

επαρκών υποδομών και ασφαλώς την έλλειψη μηχανισμού διάχυσης των αποτε-

λεσμάτων της επιστημονικής έρευνας (Polyzos & Arabatzis, 2005). 
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4.4 Η δομή της Ελληνικής οικονομίας και ο ρόλος του αγροτικού κλάδου 

Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση, με στατιστικά στοιχεία από επίσημους 

φορείς, της Ελληνικής οικονομίας και του ρόλου που ο αγροτικός κλάδος διαδραματίζει 

σε αυτήν. 

4.4.1 Πληθυσμός και κατανομή πληθυσμού 

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του πληθυσμού που διενεργήθηκε από 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011, ο πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 

10.815.197 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την τελευταία επίσημη επετηρίδα που διενερ-

γήθηκε πάλι από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και δημοσιεύτηκε το 2010 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010) ο πλη-

θυσμός της Ελλάδας είναι χωρισμένος κατά περιοχές ως ακολούθως: 

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΑΝΑ ΧΛΜ
2 

 ΑΝΑΛΟΓΙΑ % 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

1920 5.016.889 39,50 22,9 15,2 61,9 

1928 6.204.684 47,99 31,1 14,5 52,4 

1940 7.344.860 56,81 32,8 14,8 52,4 

1951 7.632.801 57,84 37,7 14,8 47,5 

1961 8.388.553 63,57 43,3 12,9 43,8 

1971 8.768.641 66,45 53,2 11,6 35,2 

1981 9.740.417 73,82 58,1 11,6 30,3 

1991 10.259.900 77,75 58,8 12,8 28,4 

2001 10.964.020 83,09 72,8 - 27,2 

Πίνακας 3: Ο πληθυσμός και η κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας (Πηγή: Συνο-

πτική στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 2009 & 2010, ΕΛΣΤΑΤ) 

Όπως είναι εύκολα διακριτό, κατά τα τελευταία 100 χρόνια περίπου ο Ελληνικός πλη-

θυσμός διπλασιάστηκε ενώ έντονο είναι και το φαινόμενο της αστυφιλίας και της απε-

ρήμωσης των αγροτικών περιοχών, μιας και ο αγροτικός πληθυσμός υποδιπλασιάστηκε. 

Το συνολικό εργατικό δυναμικό της Ελλάδας για το 2011 ανήλθε σε 4.967,2 χιλιάδες 

με ένα ποσοστό της τάξεως του 12,6%, να απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας, 

της δασοκομίας και της αλιείας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2013). Η διάρθρωση της απασχόλησης 

κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πί-

νακα. 
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Εικόνα 2: Η διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

(Πηγή: Τα δεδομένα της αγοράς εργασίας εν μέσω οικονομικής κρίσης, ΕΙΕΑΔ Ιούλιος 

2012) 

Άμεση συνέπεια της κακής οικονομικής πορείας της Ελλάδας, αποτέλεσε η μεγάλη 

μείωση του προσωπικού που πραγματοποιήθηκε το 2012 σε όλους τους κλάδους της, με 

τη μεγαλύτερη να εμφανίζεται στον κλάδο των κατασκευών (-17,4 %). Εντούτοις, ο 

αγροτικός τομέας φάνηκε να είναι αρκετά ανθεκτικός μιας και η μείωση του απασχο-

λούμενου προσωπικού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν η μικρότερη συγκρι-

τικά με τους άλλους κλάδους (-3,4%) και το σύνολο των εργαζομένων σε αυτόν να δια-

μορφώνεται στις 490 χιλιάδες περίπου (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2013). 

4.4.2 Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη 

Η συνολική έκταση της Ελλάδας είναι 131.957 χλμ
2
, με την έκταση που χρησιμοποιεί-

ται για γεωργικούς σκοπούς να αποτιμάται για το έτος 2011 σε 34,8 εκατομμύρια 

στρέμματα. Η ανωτέρω χρησιμοποιούμενη γεωργική γη μοιράζεται για το ίδιο έτος σε 

717.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων όμως το μέσο μέγεθος είναι κατά πολύ 

μικρότερο του αντίστοιχου μέσου μεγέθους των εκμεταλλεύσεων της Ε.Ε. (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

2013). Ο πίνακας που ακολουθεί αποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής 

γεωργίας αποτελείται από πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
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(*)ΧΓΕ: Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 

Εικόνα 3: Η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (Πηγή: 

ΠΑΣΕΓΕΣ, 2013 όπως αναφέρει η Eurostat, 2012) 

4.4.3 Ο αντίκτυπος του αγροτικού κλάδου στην οικονομία 

Η συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής για το έτος 2012 υπολογίζεται σε 10,8 δις € 

ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του (ΑΠΑ) για το ίδιο έτος ανέρχεται στα 5 δις €, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο αγροτικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 4% περίπου της Ελ-

ληνικής οικονομίας. Η συνολική αξία των εξαγωγών για την Ελλάδα ανήλθε σε 22,8 δις 

€ ενώ η αξία των εισαγωγών σε 43,7 δις €. Οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων 

ανήλθαν σε 4 δις € ενώ οι εισαγωγές σε 6 δις € καταγράφοντας έτσι ένα αρνητικό ισο-

ζύγιο 2 δις € (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2013). 

4.5 Η συνεισφορά του αγροτικού κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

Βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και ευημερία τόσο των 

αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων κρατών σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η 

ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου αγροτικού κλάδου, ο οποίος επιδρά θετικά στην αν-

άπτυξη και εξέλιξη των υπολοίπων τομέων (Valdés & Foster, 2010). Για την Ελληνική 

πραγματικότητα, ο αγροτικός κλάδος θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην 

οποία θα ανοικοδομηθεί η οικονομία της, καθώς τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει 

από έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, είναι πολλαπλά (Pingali, 2007): 

 H αυξημένη παραγωγή συνεπώς και προσφορά γεωργικών προϊόντων, μπορεί 

να οδηγήσει στην εγχώρια αυτάρκεια σε βασικά διατροφικά αγαθά καλύπτοντας 

έτσι τη βασική ανάγκη για την επιβίωση των ανθρώπων της κάθε κοινωνίας. 

 Ο αγροτικός κλάδος αποτελεί τον κύριο προμηθευτή σε πρώτες ύλες της 

βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, που ειδικά στην Ελλάδα αποτελεί τον κύριο 

μοχλό της μεταποίησης. 
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 Σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, η σημασία του αγροτικού κλάδου 

περιορίζεται έναντι των άλλων κλάδων, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλεόνασμα 

τόσο σε εργατικό δυναμικό, όσο και σε χρηματοοικονομικά κεφάλαια. Συνεπώς, 

αυτό το πλεόνασμα, μπορεί να διατεθεί προς αξιοποίηση από τους άλλους 

τομείς της οικονομίας για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 Οι αγροτικές επιχειρήσεις χρειάζεται να αγοράσουν διάφορα βιομηχανικά και 

καταναλωτικά αγαθά προκειμένου να παράγουν. Συνεπώς, συμμετέχουν στην 

αύξηση της εγχώριας βιομηχανικής κατανάλωσης. 

 Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, μπορούν να συνεισφέρουν στην εισροή ξέ-

νου συναλλάγματος, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλ-

λους κλάδους για τις πληρωμές των εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

4.6 Ο θεσμός της Κ.Α.Π 

4.6.1 Ιστορική αναδρομή της Κ.Α.Π 

Ο θεσμός της κοινής αγροτικής πολιτικής ή αλλιώς ΚΑΠ, γεννήθηκε το 1962 από τα έξι 

ιδρυτικά κράτη μέλη της τότε ΕΟΚ, που αποτέλεσε προπομπό της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Αφετηρία της δημιουργίας και της θέσπισης της, αποτέλεσε το γεγονός πως τα ευ-

ρωπαϊκά κράτη βρισκόταν  σε μία περίοδο ανεπάρκειας που οφειλόταν στο Β΄ παγκό-

σμιο πόλεμο. Έτσι με την ΚΑΠ, βασικές επιδιώξεις αποτέλεσαν η εξασφάλιση τροφί-

μων για όλο τον πληθυσμό των ευρωπαϊκών κρατών, μέσω της διασφάλισης λογικών 

τιμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενώ επίσης και η απονομή δίκαιων εισοδημά-

των για τους Ευρωπαίους αγρότες. Τα ανωτέρω, επιτυγχάνονται με την κοινή οργά-

νωση των αγροτικών αγορών και την τήρηση του ακόλουθου τρίπτυχου: α) ενιαίες τι-

μές, β) δημοσιονομική αλληλεγγύη και γ) κοινοτική προτίμηση (Σέμος, 2011). 

4.6.2 Η σημασία της Κ.Α.Π για την Ε.Ε 

Η σημασία που δίνει η Ε.Ε. στην γεωργία και στην διαμόρφωση της ΚΑΠ είναι τερά-

στια, δεδομένου ότι είναι από τους λίγους τομείς, που η χρηματοδότηση γίνεται απ-

οκλειστικά από κοινοτικούς πόρους, ενώ το ύψος των χρηματοδοτήσεων αγγίζει περί-

που το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού της (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013). Το συνολικό 

ποσό, διαμοιράζεται στα κράτη-μέλη και αυτά μέσω του στρατηγικού τους πλαισίου, 

αξιοποιούν τους κοινοτικούς πόρους με κύριο γνώμονα την αγροτική ανάπτυξη. 

4.6.3 Η επίδραση της νέας Κ.Α.Π στο εισόδημα των αγροτών 

Στην προτελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε το 2003, ως κύριος 

στόχος τέθηκε η άμεση ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
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2012), δίνοντάς τους εισοδήματα ανεξαρτήτως της παραγωγικότητάς τους με γνώμονα 

την γεωργική έκταση που κατείχαν (Παρατηρητήριο για την κρίση, 2013). Πλέον, το 

σκηνικό τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στον Ελλαδικό χώρο φαίνεται να αλλάζει, μετά 

τη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2011, που θα έχει ισχύ από το 2014 μέχρι και το 

2020. Κύριοι στόχοι της νέας ΚΑΠ, είναι η προώθηση της καινοτομίας, η καταπολέ-

μηση της κλιματικής αλλαγής και η στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές. Αυτό στην πράξη σημαίνει, πως οι δαπάνες που αφορούν στον 

πρώτο πυλώνα, που σχετίζεται με τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς θα μειωθούν 

(για την Ελλάδα αυτή η κατηγορία ενισχύσεων, μειώθηκε λιγότερο σε σχέση με τις άλ-

λες χώρες της Ε.Ε.), ενώ έμφαση θα δοθεί σε δαπάνες που αφορούν το δεύτερο πυλώνα, 

που σχετίζεται με την γενικότερη αγροτική ανάπτυξη, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

της νέας ΚΑΠ (Περικοπές στις αγροτικές επιδοτήσεις, 2013).  

Συνεπώς, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ η μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών 

θεωρείται βέβαιη.  
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Κεφάλαιο 5: Ο ρόλος των συνεταιριστικών αγροτικών οργανώσεων 

στην αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας 

5.1 Ορισμός αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας 

Σε αυτή την ιδιαιτέρως ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, των συνε-

χών αλλαγών της δομής των αγορών, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον αγροδιατρο-

φικό τομέα, συνεπώς και οι αγροτικές επιχειρήσεις, βρίσκονται αντιμέτωπες συνεχώς 

με νέες προκλήσεις, οι οποίες πολλές φορές αν δεν ληφθούν υπόψη μπορούν να προκα-

λέσουν προβλήματα ακόμα και για την βιωσιμότητά τους. Το μοντέλο της αλυσίδας 

αξίας καθώς επίσης η μελέτη και ανάλυσή του, είναι μία στρατηγική που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί απο τις επιχειρήσεις ώστε να προβλέψουν και να μπορέσουν να προ-

σαρμοστούν στα νέα δεδομένα.  

Η αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας, είναι στην ουσία μία αλυσίδα εφοδιασμού, στην 

οποία προστίθεται αξία σε ένα προϊόν καθώς αυτό μετακινείται κατά μήκος της, μέχρις 

ότου φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Η μεγάλη σημασία της, έγκειται στο γεγονός πως 

περιγράφει με πλήρη ακρίβεια τα μέρη – επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν, τις 

δραστηριότητες που η κάθε επιχείρηση εκτελεί καθώς και την αξία που το κάθε μέρος 

προσθέτει στο τελικό προϊόν, εκτελώντας τις δραστηριότητες ή υπηρεσίες του (Hawkes 

& Ruel, 2011). Εναλλακτικά, ως αλυσίδα αξίας, ορίζεται ένα σύνολο επιχειρήσεων με 

κοινούς στόχους, που δρούν κάτω απο ένα καθεστώς συμμαχίας και συνεργασίας, ώστε 

να επιτευχθεί ένα είδος κάθετης ολοκλήρωσης, με συνέπεια την απόκτηση μίας ικανο-

ποιητικής θέσης στην αγορά (Agriculture and Food Council of Alberta, 2004). 

5.2 Παράγοντες που συμμετέχουν, διαδικασίες και συνδέσεις σε μία αλυσίδα αξίας 

Σε μία αλυσίδα αξίας, συμμετέχει ένα πλήθος επιχειρήσεων και φορέων πριν και μετά 

τους παραγωγούς. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα που ακολουθεί, πριν τους πα-

ραγωγούς υπάρχει ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων-προμηθευτών, που προσφέρει τις 

απαραίτητες εισροές στους παραγωγούς προκειμένου να παράγουν. Στη συνέχεια, οι 

παραγωγοί προωθούν την παραγωγή τους σε χονδρεμπόρους ή άλλες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. Ακολουθεί ο διαχωρισμός του έτοιμου προς διάθεση προϊόντος σε εκείνο 

που πρόκειται να απευθυνθεί στην εγχώρια και σε εκείνο που θα απευθυνθεί στην εξω-

τερική αγορά. Πάλι, προκειμένου να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, χρειάζεται να 

περάσει από ένα δίκτυο χονδρεμπόρων ώσπου να φτάσει στο τελικό σημείο λιανικής 

διάθεσής του, απ’ όπου οι τελικοί καταναλωτές θα το προμηθευτούν (Saarelainen & 

Sievers, 2011). 
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Εικόνα 4: Η διατροφική αλυσίδα αξίας (Πηγή: Saarelainen & Sievers, 2011) 

5.3 Τα προβλήματα των μικροπαραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας 

Το σκηνικό στην παγκόσμια αγορά έχει αλλάξει εντελώς τα τελευταία χρόνια. Οι κατα-

ναλωτές αναζητούν προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφαλεί-

ας, φτηνά ως προς την τιμή τους, ενώ επιθυμούν αυτό που αναζητούν να είναι πάντα 

διαθέσιμο. 

Πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, όσον αφορά τη διοχέτευση αγροτικών προϊ-

όντων στους τελικούς καταναλωτές, ανήκει σε παγκόσμιες αλυσίδες υπεραγορών, 

γνωστές και ως supermarket, τα οποία έχουν αντιληφθεί πλήρως τις ανάγκες των κατα-

ναλωτών και τα οφέλη που τους δίνει η μελέτη και ανάλυση της αλυσίδας αξίας. Ο α-

νταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων supermarket έχει οξυνθεί, με επακόλουθο την επι-

θυμία αυτών, να ακολουθήσουν τη στρατηγική της δική τους αλυσίδας αξίας στην 

οποία ο έλεγχος που θα ασκούν θα είναι πολύ έντονος. Τα supermarket θέτουν τις δικές 

τους απαιτήσεις στην αλυσίδα αξίας, απαιτήσεις οι οποίες αφορούν την ποσότητα, την 

ποιότητα, τα συστήματα ασφαλείας που ακολουθούνται, καθώς ακόμη και την συνέπεια 

που χαρακτηρίζει τους προμηθευτές τους (Louw et al., 2008). Όλες οι παραπάνω προϋ-

ποθέσεις που τίθενται από τα supermarket, καθιστούν δύσκολη την συμμετοχή των πα-

ραγωγών μικρής κλίμακας, αφού είναι δύσκολο να τις καλύψουν. 

Για τη δυσκολία πρόσβασης των μικροπαραγωγών στις αλυσίδες υψηλότερης αξίας κά-

νει λόγο και ο Trienekens, (2011). Σύμφωνα με τον Trienekens, (2011), η αγροδιατρο-
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φική αλυσίδα διακρίνεται σε τρία υποσυστήματα. Η δυνατότητα πρόσβασης στο κα-

θένα από τα τρία ανωτέρω υποσυστήματα είναι διαφορετική για τους παραγωγούς 

αγροτικών προϊόντων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής τους.  

 

Εικόνα 5: Τα τρία υποσυστήματα της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας (Πηγή: 

Trienekens, 2011) 

Το υποσύστημα Α, χαρακτηρίζεται ως η αλυσίδα που απευθύνεται σε τοπικές αγορές 

χαμηλότερου εισοδήματος. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε αυτό, ανήκουν στην κα-

τηγορία της μικρής οικονομικής κλίμακας. Πάντως, οι συγκεκριμένες αλυσίδες μπο-

ρούν να συνδεθούν και με πιο απομακρυσμένες αγορές κατώτερης ποιότητας. Λόγω 

των πολλών ενδιάμεσων φορέων (actors), αυτές οι αλυσίδες είναι σχετικά μεγάλες, γε-

γονός που σημαίνει χαμηλή πρόσβαση των παραγωγών στις πληροφορίες, χρονικές κα-

θυστερήσεις και κυρίως, τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν διανέμονται σε ένα με-

γάλο αριθμό φορέων. Στο υποσύστημα αυτό, διανέμεται ένα μεγάλο μερίδιο του συνο-

λικού όγκου της αγροτικής παραγωγής, αλλά παράγει σχετικά μικρή αξία για τους πα-

ραγωγούς. 

Το υποσύστημα Β, χαρακτηρίζεται ώς η εθνική αλυσίδα που αναφέρεται στα μεσαία 

προς υψηλά εισοδήματα. Οι παραγωγοί αποσκοπούν στην προώθηση των προϊόντων 

τους μέσω των supermarket που έχουν εθνική εμβέλεια. Ο κύριος όγκος των παραγόμε-

νων προϊόντων που διακινείται σε αυτήν την αλυσίδα, προέρχεται απο μικρομεσαίους 

παραγωγούς, που υπογράφουν συμβόλαια συνεργασίας με τα supermarket. Παράλληλα, 

μικρή συμμετοχή έχουν και οι μικρής κλίμακας παραγωγοί, σε περιπτώσεις που απαι-
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τείται κάλυψη της ζήτησης. Παρά το γεγονός πως η ποσότητα παραγωγής που προωθεί-

ται σε αυτό το υποσύστημα είναι σχετικά μικρότερη, εντούτοις η αξία που παράγεται 

είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με το Α υποσύστημα. 

Το υποσύστημα C, χαρακτηρίζεται ως η αλυσίδα που αφορά το εξαγωγικό κομμάτι. Οι 

αλυσίδες εξαγωγής, τείνουν να γίνουν πιο ολοκληρωμένες και με λιγότερους ενδιάμε-

σους φορείς (actors). Παρά το γεγονός πως ο όγκος παραγωγής που πρόκειται να εμπο-

ρευθεί και προέρχεται από μικρομεσαίας και κυρίως μεγάλης οικονομικής κλίμακας 

παραγωγούς, είναι μικρότερες των αντίστοιχων υποσυστημάτων Α και Β, εντούτοις η 

αξία που παράγεται είναι αρκετά υψηλή. 

Τα τρία υποσυστήματα δρουν εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους, ενώ υπάρχουν περιπ-

τώσεις που το ένα υποσύστημα δέχεται εισροές από το άλλο, όπως συμβαίνει στην πε-

ρίπτωση που το υποσύστημα Β δέχεται εισροές από το υποσύστημα Α για τους λόγους 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Ωστόσο, η πρόσβαση των μικρής κλίμακας παραγωγών στις υψηλότερης αξίας αλυσί-

δες και κανάλια διανομής, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπί-

σουν. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και το ολοένα και μικρότερο μερίδιο που απο-

λαμβάνει ο παραγωγός στα έσοδα που δημιουργούνται από την αγροδιατροφική αλυ-

σίδα αξίας (Bunte, 2006; Kaplinsky R & Fitter R, 2001; Dolan et all., 1999), κάτι που 

ασφαλώς προκύπτει όχι μόνο από τον αποκλεισμό τους από τα υψηλής αξίας κανάλια 

αλλά και από την περιορισμένη δύναμη των μικροπαραγωγών κατά την διαπραγμάτε-

υσή τους με τα υπόλοιπα μέρη της αλυσίδας, τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν τους 

αγοραστές τους. 

5.4 Παραδοσιακή και μη παραδοσιακή μορφή εμπορίας αγροτικών προϊόντων 

Σύμφωνα με τον Keane, (2008), δύο είναι οι υπάρχουσες μορφές κατά τις οποίες 

πραγματοποιείται το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων σήμερα, η παραδοσιακή και η 

μη παραδοσιακή. 

Στην παραδοσιακή μορφή, τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουνε το εμπόριο, είναι η 

ύπαρξη πολλών ενδιάμεσων φορέων που δραστηριοποιούνται μέχρι το προϊόν να φτά-

σει στον τελικό καταναλωτή, η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης σε ολόκληρη την 

αγροδιατροφική αλυσίδα, συνεπώς και στους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να παράγουν 

χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά ζητούν οι καταναλωτές. Τέλος, άξιο αναφοράς απο-

τελεί το γεγονός ότι οι παραγωγοί απλά γίνονται αποδέκτες των τιμών που τους επιβάλ-

λουν οι δυνητικοί τους αγοραστές. 
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Όσον αφορά τη μη παραδοσιακή μορφή, κύριο χαρακτηριστικό της αποτελεί η ύπαρξη 

μικρότερου αριθμού ενδιάμεσων φορέων στην αλυσίδα αξίας συγκριτικά με την παρα-

δοσιακή μορφή. Σε αυτή την περίπτωση, κυριαρχούν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου (supermarket), που έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε όλες τις διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα και που προμηθεύονται κυρίως από 

παραγωγούς μεγάλης οικονομίας κλίμακας. Η ροή της πληροφορίας διαμέσου των φο-

ρέων της αλυσίδας είναι πιο αποτελεσματική συγκριτικά με την παραδοσιακή μορφή. 

5.5 Επιχειρηματικά μοντέλα διάθεσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων 

Σε αντίθεση με τον Keane, (2008) που διακρίνει την αγορά των αγροτικών προϊόντων 

σε παραδοσιακή και μη παραδοσιακή, οι Vorley, Lundy, & MacGregor, (2008), κάνουν 

λόγο για τρία επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν για τη διάθεση και 

εμπορεία των αγροτικών προϊόντων. 

1. Επιχειρηματικό μοντέλο προσανατολισμένο στον παραγωγό 

Σε αυτό το μοντέλο, κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι 

συμπράξεις δηλαδή των μικροκαλλιεργητών, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο 

αποκτούν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά. Ο κάθε συνεται-

ρισμός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την ενημέρωση των μικροκαλ-

λιεργητών για θέματα που αφορούν την παραγωγή, ενώ φέρει επίσης και την 

ευθύνη της διάθεσης των προϊόντων που συλλέγει από τους παραγωγούς του. Η 

ύπαρξη ενδιάμεσων φορέων μέχρι το προϊόν να φτάσει στον τελικό καταναλωτή 

είναι μικρή ή ανύπαρκτη. Ωφελημένοι αυτού του μοντέλου είναι οι μικροκαλλι-

εργητές. 

2. Επιχειρηματικό μοντέλο προσανατολισμένο στον αγοραστή 

Στο εν λόγω επιχειρηματικό μοντέλο, όπως άλλωστε αναφέρει και ο τίτλος του, 

δεσπόζουν οι μορφές των αγοραστών των αγροτικών προϊόντων από τους παρα-

γωγούς, δηλαδή οι χονδρέμποροι και οι εταιρίες μεταποίησης. Οι χονδρέμποροι 

και οι εταιρίες μεταποίησης, προκειμένου να διασφαλιστούν απέναντι σε περι-

πτώσεις αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης και της μεταβλητότητας των τιμών 

που χαρακτηρίζει έντονα τα αγροτικά προϊόντα, προβαίνουν στη χρήση μα-

κροχρόνιων συμβολαίων με τους παραγωγούς (επιδιώκουν συμβόλαια με μεγά-

λης οικονομίας κλίμακας παραγωγούς). Μάλιστα, με αυτά τα συμβόλαια τις πε-

ρισσότερες φορές, απαιτούν από τους παραγωγούς και κάποιος είδος αφοσίωσης 

απαιτώντας από αυτούς την μη προμήθεια σε ανταγωνιστές τους. Ωφελημένοι 

αυτού του μοντέλου είναι οι χονδρέμποροι και οι εταιρίες μεταποίησης. 



 

24 

3. Επιχειρηματικό μοντέλο διαμεσολάβησης 

Σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, μεταξύ των παραγωγών και των μεγάλων 

επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, υπάρχουν κάποιοι άλλοι ενδιάμεσοι φορείς 

που παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών. Στους παραγωγούς υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και χρηματοοικονομικής φύσεως και στις επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης υπηρεσίες που τους διασφαλίζουν την ποιότητα και ποσότητα που 

επιθυμούν. Αυτό το μοντέλο, ενώ δεν αποκλείει τους μικροπαραγωγούς από τις 

αγορές, εντούτοις τα μεγαλύτερα οφέλη αποκομίζονται από τις εταιρίες που δι-

αδραματίζουν τον ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ των παραγωγών και των επιχει-

ρήσεων λιανικής πώλησης. 

5.6 Ορισμός συνεταιρισμών αγροτικών προϊόντων 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, καθίσταται σαφές πως για την περίπτωση της Ελ-

λάδας, που ο κύριος όγκος της παραγωγής της προέρχεται από μικρής κλίμακας παρα-

γωγούς, η εφαρμογή του πρώτου επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο είναι προσανατο-

λισμένο στον παραγωγό μέσα από την οργάνωση και συμμετοχή του σε υγιείς συνεται-

ρισμούς, φαντάζει ως η αδήριτη ανάγκη ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα εισόδου 

στην αγορά και του μικρού μεριδίου των κερδών που απολαμβάνει. 

Ως αγροτικός συνεταιρισμός, ορίζεται μία αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκ-

ροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολι-

τιστικών αναγκών και επιδιώξεων μέσω μίας κοινόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμε-

νης επιχείρησης. Οι επτά διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν τους συνεταιρισ-

μούς είναι: εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή των μελών, δημοκρατικός έλεγχος από 

τα μέλη, αυτονομία και ανεξαρτησία, παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφό-

ρησης, συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών και έντονο ενδιαφέρον για την κοινό-

τητα (Ortmann & King 2007). 

5.7 Αιτίες που οδηγούν τους αγρότες σε συμμετοχή σε συνεταιριστικές οργανώσεις 

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν τα οφέλη που οι αγρότες αποκτούν από τη συμμε-

τοχή τους στις αγροτικές συνεταιριστικές ενώσεις καθώς και οι λόγοι που τους οδηγούν 

στη συμμετοχή τους σε αυτές. Σύμφωνα με τους Nilsson & Dijk (1997), υπάρχουν 

πέντε διαχρονικοί λόγοι για τους οποίους οι αγρότες συμμετέχουν σε αγροτικές ενώ-

σεις: 

1. Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των μεμονωμένων αγροτών 

Ο πιο σημαντικός διαχρονικός λόγος, για τον οποίο οι αγρότες επιθυμούν την 

ένταξή τους σε συνεταιρισμούς, αφορά την ισχυροποίηση της διαπραγματευτι-
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κής τους δύναμης έναντι των ιδιωτικών εταιριών με τις οποίες συναλλάσσονται. 

Αυτές οι εταιρίες, έχοντας καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία καταφέρνουν 

να ασκούν μία μορφή μονοπωλιακής δύναμης στις διαπραγματεύσεις τους με 

τους αγρότες. Συνεπώς, μέσα από τη συμμετοχή των αγροτών σε συνεταιρι-

σμούς, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη δομή της αγοράς κα-

θώς και τη συμπεριφορά των αγοραστών και προμηθευτών τους προς όφελος 

τους. 

2. Διευκόλυνση στην πρόσβαση των απαραίτητων για την παραγωγή εισροών 

Η συμμετοχή των αγροτών σε συνεταιρισμούς, τους δίνει τη δυνατότητα να 

έχουν καλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση σε βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες 

που είναι απαραίτητα στοιχεία για την παραγωγική διαδικασία. Το ανωτέρω επι-

τυγχάνεται με την επίτευξη καλύτερης πιστωτικής πολιτικής,   λαμβάνοντας ευ-

νοϊκότερα επιτόκια, εφόσον είναι μέλη κάποιου συνεταιρισμού παρά όταν οι 

προσπάθειές τους γίνονται μεμονωμένα. 

3. Η επίτευξη αποδοτικότητας μέσω των οικονομιών κλίμακας 

Απαραίτητο στοιχείο του τομέα της μεταποίησης των αγροτικών συνεταιρισμών 

ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι η επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας. Χα-

ρακτηριστικό στοιχείο των αγροτικών προϊόντων είναι ο ογκώδης χαρακτήρας 

τους. Αυτό έχει ως συνέπεια, το μοναδιαίο κόστος κατά τη μεταποίηση να μειώ-

νεται σημαντικά καθώς επεκτείνεται ο ορίζοντας των εργασιών που πραγματο-

ποιούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Συνεπώς, η αποδοτικότητα που μπορεί να 

προκύψει μέσα από τις οικονομίες κλίμακας, που εξασφαλίζονται από τους συ-

νεταιρισμούς, είναι ένας ακόμα σημαντικός λόγος που ωθεί τους αγρότες στην 

συμμετοχή τους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

επίτευξης αποδοτικότητας, αποτελούν οι δημοπρασίες που πραγματοποιούνται 

από τους συνεταιρισμούς οι οποίοι λόγω της μεγάλης συσσώρευσης των προμη-

θειών, μπορούν να προκαλέσουν και μεγάλη συσσώρευση ζήτησης. 

4. Η διαχείριση κινδύνων 

Χωρίς αμφιβολία οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έπρεπε να βρούνε τη θέση τους 

στην αγορά, με τη σταδιακή εξέλιξη της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόν-

των, κάτι που αφορά όλα τα μέλη τους. Για το λόγο αυτό, από τη μία μεριά οι 

συνεταιρισμοί μείωσαν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών τους, ενώ απο την 

άλλη ο ανταγωνισμός βασίστηκε σε στοιχεία μάρκετινγκ όπως η ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων. Αυτό επέτρεψε στους παραγωγούς να παρουσιάσουν 

μία συνέχεια στην παρεχόμενη προμήθεια και στην απόκτηση υψηλών προτύ-
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πων και προδιαγραφών ποιότητας. Συνέπεια όλων των ανωτέρω, αποτέλεσε η 

καλύτερη γνώση των συνθηκών της αγοράς για τους παραγωγούς ενώ επίσης 

δημιουργήθηκε ένα πιο σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον για τις επενδύσεις 

των παραγωγών. 

5. Η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος 

Ο πέμπτος λόγος αφορά την ενίσχυση του εισοδήματος των μελών-αγροτών και 

γενικότερα της αγροτικής οικονομίας. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω 

της εκπλήρωσης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, μό-

νιμο πρόβλημα που απασχολεί τους παραγωγούς αποτελεί η διάθεση της πλεο-

νασματικής τους παραγωγής, κάτι που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αγρο-

τικών συνεταιρισμών, δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετα έσοδα για τους παρα-

γωγούς-μέλη τους. 

Ωστόσο, οι πέντε λόγοι που αναφέρθηκαν ανωτέρω, στη σύγχρονη εποχή μπορεί να 

μην είναι και τόσο ευδιάκριτοι, γι΄αυτό το λόγο οι Nilsson, Dijk & European Institute 

for Advanced Studies in Management (1997), παρουσιάζουν μία έκτη αιτία, που αφορά 

την ανάγκη υιοθέτησης νέων στρατηγικών από τα μέλη των συνεταιρισμών, ως συνέ-

πεια της αλλαγής της φύσης των ιστορικών πέντε λόγων που οδηγούν στην συμμετοχή 

των αγροτών στους συνεταιρισμούς.  

Συνεπώς, ο έκτος λόγος αφορά στην ουσία, στο να επιτραπεί στους αγροτικούς συνε-

ταιρισμούς να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες αγοράς για τα μέλη τους, κάτω από συν-

θήκες επενδυτικής καθοδήγησης των μελών, διαφοροποίησής τους καθώς και του κα-

τακερματισμού της αγοράς. Επίσης, να δημιουργηθούν επενδύσεις ώστε στις νέες αγο-

ρές που θα δημιουργούνται, τα μέλη να μπορούν να προσθέτουν αξία στην παραγωγή 

τους με τη χρήση και αξιοποίηση της γης, της εργασίας, των επενδύσεων κεφαλαίου και 

των ικανοτήτων τους. Τέλος, ο έκτος λόγος αναφέρεται και στο συνδυασμό των πέντε 

ιστορικών αιτιών σε μία κατάσταση ροής. Ο έκτος λόγος έχει οδηγήσει τους αγρότες σε 

νέες μορφές συνεργασίας και λειτουργίας συνεταιρισμών, με αποτέλεσμα τη μετεξέλιξη 

και ανασχεδιασμό των ήδη υπαρχόντων συνεταιρισμών σε συνεταιρισμούς νέας γενιάς. 

Οι Bijman & Hendriksen, (2003), προτείνουν και κάποιους ακόμη λόγους που ωθούν 

τους παραγωγούς να οργανώνονται σε συνεταιριστικές οργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

αυτοί είναι τρείς και αφορούν την ασυμμετρία στη δύναμη της αγοράς, την ανεπαρκή 

και ασύμμετρη πληροφόρηση του παραγωγού σε σχέση με τα διάφορα  συναλλασσό-

μενα μέρη καθώς και τα αυξημένα κόστη συναλλαγών. 
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1. Η ασύμμετρη δύναμη της αγοράς 

Ο πιο σημαντικός λόγος που οι παραγωγοί οργανώνονται σε αγροτικούς συνε-

ταιρισμούς αφορά στην ασύμμετρη δύναμη της αγοράς. Η ασυμμετρία της αγο-

ράς, δημιουργείται από τη σημαντική διαφορά της αποδοτικότητας του μεγέ-

θους που υπάρχει μεταξύ της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης και 

εμπορίας της. Επειδή οι περισσότερες αγροτικές μονάδες είναι οικογενειακού 

τύπου, το βέλτιστο μέγεθος της αγροτικής μονάδας προσδιορίζεται από την ερ-

γασία και τη διοικητική ικανότητα που παρέχεται από την οικογένεια που κατέ-

χει την αγροτική μονάδα. Από την άλλη, η μεταποίηση και η εμπορεία των αγρ-

οτικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από ισχυρές οικονομίες κλίμακας, με συνέ-

πεια μόνο ένας μικρός αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων να υπάρχουν στις 

εκάστοτε αγροτικές περιοχές. Αυτή η ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς, δίνει στις 

μεταποιητικές εταιρίες ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των παρα-

γωγών και αναπόφευκτα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές πώλησης της αγροτικής 

παραγωγής από τους παραγωγούς, κάτι το οποίο δεν θα συνέβαινε σε περίπτωση 

που η δομή της αγοράς ήταν πλήρως ανταγωνιστική. 

2. Η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ παραγωγού και των συναλλασσομένων με-

ρών του 

Ένας δεύτερος λόγος συμμετοχής των παραγωγών σε συνεταιρισμούς, αφορά 

στην ύπαρξη ατελούς και ασύμμετρης πληροφόρησης ανάμεσα στις σχέσεις των 

παραγωγών με τους προμηθευτές των γεωργικών εισροών και τους αγοραστές 

της παραγωγής τους. Η ασύμμετρη πληροφόρηση προκύπτει ως το αποτέλεσμα 

της μέτρησης του κόστους, όπως για παράδειγμα οι ασυμμετρίες στην πληρο-

φόρηση που δημιουργούν η μέτρηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός 

προϊόντος και η μέτρηση της ανθρώπινης απόδοσης. Η  μέτρηση αυτού του 

κόστους, είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε περιπτώσεις που τα συναλλασσόμενα μέρη 

έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Η ασύμμετρη και ατελής πληροφόρηση δη-

μιουργεί δύο πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία υιοθετούν τα συναλλασσόμενα 

μέρη κατά τη λήψη αποφάσεων. Αυτό που αφορά στον ηθικό κίνδυνο και αυτό 

που αφορά στην αποστροφή στον κίνδυνο. Το πρότυπο που αναφέρεται στον 

ηθικό κίνδυνο, είναι απόρροια της έλλειψης προσπάθειας από τους παράγοντες 

που συμμετέχουν στη συναλλαγή, όπως για παράδειγμα κάποιος παράγοντας να 

αμελεί τις ευθύνες του. Το δεύτερο πρότυπο, σχετίζεται με τη διαστρέβλωση της 

ικανότητας ή της ποιότητας από κάποιον από τους παράγοντες. Ωστόσο, και οι 

δύο περιπτώσεις, οδηγούν στην ασύμμετρη και ατελή πληροφόρηση των παρα-
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γόντων της συναλλαγής, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη έως ανέφικτη η 

αμοιβαία επωφελής συναλλαγή, καθώς και οι δύο πλευρές ανησυχούν μήπως 

πέσουν θύματα εξαπάτησης. Γι’ αυτό το λόγο, η χρησιμότητα των συνεταιρισ-

μών εντοπίζεται στο γεγονός ότι καθιστά πιο εύκολη τη μέτρηση του κόστους 

για τις σχέσεις που αφορούν τον προμηθευτή γεωργικών εισροών με τον παρα-

γωγό καθώς και του παραγωγού με τον αγοραστή της παραγωγής του. Έτσι, οι 

συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με τη μέτρηση της ποιό-

τητας των γεωργικών εισροών, τη μέτρηση της ποιότητας των παραγόμενων 

αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και τη συλλογή στοιχείων σχετικών με την 

πιστοληπτική ικανότητα των μελών τους, προκειμένου να διευκολύνουν τις συ-

ναλλαγές μεταξύ των παραγωγών-μελών τους, με τα υπόλοιπα μέρη. 

3. Τα κόστη που σχετίζονται με τις συναλλαγές 

Η τρίτη αιτία που οδηγεί τους παραγωγούς σε συμμετοχή σε συνεταιρισμούς 

σχετίζεται με τα κόστη συναλλαγών. Η θεωρία του κόστους συναλλαγών βασί-

ζεται στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από πε-

ριορισμένο ορθολογισμό και καιροσκοπία. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες με-

ταβλητές συναλλαγών στη συγκεκριμένη θεωρία, είναι τα στοιχεία ενεργητικού 

καθώς και οι επενδύσεις. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις, είναι διαρκείς και πραγ-

ματοποιούνται προκειμένου να υποστηρίξουν συγκεκριμένες συναλλαγές με 

έναν εμπορικό εταίρο. Το κόστος ευκαιρίας αυτών των επενδύσεων, είναι πολύ 

χαμηλότερο σε σχέση με όλες τις εναλλακτικές λύσεις ειδάλλως η πραγματική 

συναλλαγή θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρόωρα. Όσον αφορά τα στοιχεία ενερ-

γητικού, κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών, οι επενδυτές έρχονται α-

ντιμέτωποι με τον κίνδυνο αυτά τα στοιχεία να παρακρατηθούν από τον άλλο 

εμπορικό εταίρο.   Συνεπώς, οι παραπάνω κίνδυνοι που προκύπτουν, μπορούν 

να αντιμετωπιστούν, εφόσον οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα πλαί-

σια μίας επιχείρησης, όπως είναι ένας συνεταιρισμός, υποβοηθώντας έτσι στην 

υλοποίηση της κάθετης ολοκλήρωσης.    

5.8 Απαραίτητοι παράγοντες για την επιτυχή λειτουργία των συνεταιρισμών 

Οι εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί από τη λειτουργία των συνεταιρισμών όλα αυτά τα 

χρόνια καθώς και πολλές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, έχουν 

αναδείξει ένα πλήθος αρχών και παραγόντων, που ευθύνονται για την επιτυχή λειτουρ-

γία των οργανισμών αυτών καθώς και την εκπλήρωση των στόχων τους (Prakash, 

2000). Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω παραγόντων: 
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 Οι συνεταιρισμοί είναι οργανώσεις που πρέπει να καθοδηγούνται, ελέγχονται 

και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη των μελών τους 

 Οι συνεταιρισμοί πρέπει να διοικούνται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσω-

πικό, πάντα κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του δημοκρατικά εκλεγμένου 

συμβουλίου  

 Στη λειτουργία των συνεταιρισμών χρειάζεται να  υιοθετούνται αρχές όπως 

λογοδοσία, καταλογισμός ευθυνών καθώς και πρότυπα όπως της ηθικής συμπε-

ριφοράς και της χρηστής διακυβέρνησης 

 Η τήρηση της έννοιας της κοινοχρησίας είναι απαραίτητη, όπως για παράδειγμα 

το κοινό μάρκετινγκ, οι κοινές αγορές, η κοινή χρήση κεφαλαίου και η κοινή 

χρήση των εγκαταστάσεων 

 Οι εκλεγμένοι σε θέσεις με αξιώματα όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλί-

ου, οι εκάστοτε πρόεδροι και οι ελεγκτές οφείλουν να αποσύρονται με συνταξι-

οδότηση. Αυτό σημαίνει ότι φαινόμενα που παρατηρούνται συχνά, όπως η 

ύπαρξη αιρετών θέσεων δεν πρέπει να υπάρχουν και θεωρούνται ξεπερασμένα 

 Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να σχεδιάζουν τις εργασίες τους έτσι ώστε να εκπλη-

ρώνουν τις ανάγκες των νοικοκυριών των μελών τους 

 Οι καλά οργανωμένες κάθετες δομές των συνεταιρισμών, εφόσον υπάρχουν 

μπορούν να εξασφαλίσουν στους οργανισμούς αυτούς την πιο αποδοτική και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των μεμονωμένων μελών τους 

 Οι συνεταιρισμοί πρέπει να αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση εκτενών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελών τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διαδικασία της συμμετοχής, της εμπλοκής και της ενδυνάμωσης των μελών σε 

όλες τις διαδικασίες  

 Οι συνεταιρισμοί είναι απαραίτητο να αναλαμβάνουν δραστηριότητες προστιθέ-

μενης αξίας, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες και 

προηγμένες τεχνολογίες ενώ πρέπει να επιδιώκουν πάντα την ολοκλήρωση προς 

τα εμπρός με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά 

 Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να δημιουργούν ισχυρές σχέσεις με εξωτερικούς φο-

ρείς έρευνας και ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας και των τεχνολογιών 

 Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να προσπαθούν για την επίτευξη αυτάρκειάς τους 

καθώς και για την συσσώρευση κεφαλαίων, έτσι ώστε να παραμένουν ανεξάρ-

τητοι από οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα που μπορεί να τους αποκλίνει από 

τους στόχους τους 
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 Οι συνεταιρισμοί πρέπει να είναι οργανισμοί ανοιχτοί, ηθικοί και με κοινωνική 

φροντίδα και ενδιαφέρον. Χρειάζεται να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον και 

ανησυχία στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καθώς και στις σχέσεις 

τους με τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τα μέλη καθώς και γενικότερα το κοι-

νωνικό σύνολο  
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Κεφάλαιο 6: Το ηλεκτρονικό εμπόριο – E-Commerce 

6.1 Η μετάβαση από τη συμβατική στην ηλεκτρονική αγορά 

Στο παρελθόν προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία μία εμπορική συναλλαγή, οι 

διαδικασίες που πραγματοποιούνταν μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή, περι-

λάμβαναν καθαρά τη χρήση συμβατικών μέσων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι τα δύο 

ενδιαφερόμενα μέρη, έπρεπε να συναντηθούν κατά κάποιο τρόπο, συνήθως στην έδρα 

του πωλητή του προϊόντος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των 

δύο μερών. Έτσι, η επιτυχής ολοκλήρωση μίας συναλλαγής γινόταν περισσότερο χρο-

νοβόρα και ιδιαίτερα κοστοβόρα, ενώ σε περιπτώσεις όπου η έδρα του πωλητή βρισκό-

ταν μακριά από αυτή του αγοραστή, οι συναλλαγές πολλές φορές ήταν ως και ανέφ-

ικτες. 

Η μεγάλη εξάπλωση και εμπορευματοποίηση του ιντερνέτ και του διαδικτύου, στα 

μέσα περίπου της δεκαετίας του 90΄ (Cohen-Almagor, 2011), επέφερε δραματικές αλ-

λαγές τόσο στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων γενικότερα, όσο 

και στον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου ειδικότερα (Maamar, 2003). Οι χρήστες του 

διαδικτύου, πλέον έχουν πιο εύκολη, φτηνή, πολύπλευρη και γρήγορη πρόσβαση στις 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις τάσεις της αγοράς, πριν προβούν σε οποιαδήποτε 

απόφαση. Επίσης, οι δυνατότητες που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν στους χρήστες, 

τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν μία εμπορική συναλλαγή χωρίς τη φυσική τους 

παρουσία. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή αλλιώς γνωστό και ως e-commerce, είναι πλέον 

γεγονός. 

6.2 Ορισμός ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι μία πολύπλοκη έννοια που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα 

επιστημονικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες κυμαίνονται από θέματα ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας που μελετώνται από ειδικούς πληροφορικής ως και θέματα που αφορούν 

τη συμπεριφορά των καταναλωτών και μελετώνται  από ειδικούς μάρκετινγκ. Όπως εί-

ναι κατανοητό έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί, κάποιοι εξ’ 

αυτών παρουσιάζονται παρακάτω. 

Σύμφωνα με τον Khurana et all., (2011), το ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται ως η χρήση 

των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών καθώς και των τεχνολογιών ψηφιακής επεξεργα-

σίας των πληροφοριών από τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους, ώστε να δημιουργή-

σουν, να μετατρέψουν και να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με απώτερο σκοπό τη 
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δημιουργία αξίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών καθώς και μεταξύ οργανι-

σμών και ατόμων. 

Για πολλές επιχειρήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται πως είναι η χρήση του δια-

δικτύου ως ένα κανάλι διανομής, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πώληση των 

αγαθών και υπηρεσιών στον καταναλωτή (Fruhling & Digman, 2000). Ωστόσο, αυτός ο 

ορισμός αναφέρεται μόνο σε ένα κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτό του διαδι-

κτυακού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μία έννοια που περιλαμβάνει πολλά 

περισσότερα. 

Ο Malcolm, (1997), ξεφεύγει από τα στενά όρια της χρήσης των δικτύων internet, ex-

tranets, intranets και τα συστήματα ηλεκτρονικού τρόπου ανταλλαγής δεδομένων 

(EDI), δίνοντας έναν πιο ολοκληρωμένο ορισμό. Ορίζει ως ηλεκτρονικό εμπόριο, την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, αγαθών, υπηρεσιών καθώς και τον ηλεκτρονικό 

τρόπο πληρωμών, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία και συντήρηση των διαδικτυακά 

βασισμένων (Web-based) σχέσεων. 

6.3 Ιστορική αναδρομή ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο εμφανίστηκε σε πολύ απλή και εντελώς διαφορετική μορφή 

από την σημερινή, στις αρχές της δεκαετίας του 70΄. Τότε ήταν που εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά το φαινόμενο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων από μία επιχεί-

ρηση προς μία άλλη. Σε αρχικό στάδιο, τα δεδομένα αυτά αφορούσαν επιχειρηματικά 

έγγραφα, όπως είναι οι ηλεκτρονικές εντολές αγοράς και οι ηλεκτρονικές επιταγές, που 

έπρεπε να αποσταλούν από την μία επιχείρηση στην άλλη προκειμένου να ολοκληρωθεί 

μία συναλλαγή. Αργότερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο άρχισε να χρησιμοποιείται πιο έντ-

ονα από επιχειρήσεις των κλάδων παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επιχειρηματικές τους διεργασίες μέσω του 

διαδικτύου.  Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 90΄, ο παγκόσμιος ιστός πήρε τη 

σημερινή του μορφή και άρχισε να απελευθερώνεται για το ευρύ κοινό, πολλοί 

ερευνητές άρχισαν να κάνουν λόγο για ένα νέο είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

γνωστή πλέον ως διαδικτυακά βασισμένη επιχειρηματικότητα (the web-based 

business). Οι πρώτες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου που μοιάζουν στις σημερινές, 

έκαναν την εμφάνιση τους στις ΗΠΑ και σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. το 1998. 

Επρόκειτο για ηλεκτρονικούς ιστοτόπους πολύ απλά σχεδιασμένους, συγκριτικά με 

τους σημερινούς, οι οποίοι όμως σταδιακά άρχισαν να εξελίσσονται και από το 2005 

και έπειτα να παίρνουν την τελική τους μορφή, παρέχοντας ταυτόχρονα στους χρήστες 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εξυπηρέτηση (Nanehkaran, 2013). 
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Στη σημερινή εποχή, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επεκταθεί σε νέους ορίζοντες. 

Περιλαμβάνει εφαρμογές, οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των αναγκών της 

καθημερινότητας του ανθρώπου, όπως είναι η ηλεκτρονική τραπεζική από το σπίτι, τα 

ψώνια σε ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα, η αγοραπωλησία μετοχών, η εύρεση εργασίας, 

η συμμετοχή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες και πολλές άλλες (Turban, 2003). 

6.4 Τύποι – μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce 

Ο πιο σύνηθες τύπος ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce ή EC ) είναι ο τύπος 

Επιχείρηση προς Επιχείρηση (business-to-business ή B2B), στον οποίο δύο οι 

περισσότερες επιχειρήσεις πραγματοποιούν συναλλαγές ή συνεργάζονται με 

ηλεκτρονικά μέσα. Τέτοιου είδους συνεργασία μπορεί να υπάρξει για παράδειγμα 

μεταξύ ενός κατασκευαστή και ενός χονδρεμπόρου ή μεταξύ ενός χονδρεμπόρου και 

ενός λιανοπωλητή. Παρά το γεγονός ότι το B2B αποτελεί τον κύριο τύπο ηλεκτρονικού 

εμπορίου, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί τύποι.  

Παρακάτω παρατίθενται αυτοί οι σημαντικοί τύποι (Nemat, 2011). 

 Επιχείρηση προς καταναλωτές (Business-to-consumers ή B2C). Ο τύπος 

αυτός περιγράφει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τους τελικούς καταναλωτές με προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα από 

το Διαδίκτυο. Παράδειγμα μιας B2C συναλλαγής θα ήταν ένα πρόσωπο που 

αγοράζει ένα ζευγάρι παπούτσια από κάποιο λιανοπωλητή 

  Ενδοεταιρικό εμπόριο (Intra Business commerce). Σε αυτή την περίπτωση, 

ένας οργανισμός χρησιμοποιεί το EC στο εσωτερικό του προκειμένου να 

βελτιώσει κάποιες από τις λειτουργίες του. Μια ειδική περίπτωση σε αυτόν τον 

τύπο είναι το γνωστό Επιχείρηση προς υπαλλήλους της (Business to its 

employees ή B2E), όπου η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό δίκτυο 

παρέχοντας υπηρεσίες προς τους εργαζομένους της. Κάποια παραδείγματα 

εφαρμογών B2E περιλαμβάνουν: α) Την πολιτική διαχείριση σε απευθείας 

σύνδεση, β) Την διάδοση εταιρικών ανακοινώσεων, γ) Ηλεκτρονικές αιτήσεις 

παροχής κ.α. 

 Επιχείρηση προς κυβέρνηση (Business-to-government ή B2G). Πρόκειται για 

ένα παράγωγο του B2B και συχνά αναφέρεται ως ένας ορισμός αγοράς 

«μάρκετινγκ δημόσιου τομέα» , η οποία περιλαμβάνει την εμπορία προϊόντων 

και υπηρεσιών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και βασίζεται στην 

διαδικτυακή επικοινωνία 
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 Επιχείρηση προς μάνατζερ (Business-to-Manager ή B2M). Πρόκειται για ένα 

νέο τύπο ηλεκτρονικού εμπορίου και αναφέρεται στις συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων και επαγγελματικών στελεχών.  

 Καταναλωτές προς επιχειρήσεις (Consumers to businesses ή C2B). Εδώ οι 

καταναλωτές γνωστοποιούν μία συγκεκριμένη ανάγκη για ένα προϊόν ή 

υπηρεσία και οι οργανισμοί ανταγωνίζονται ώστε να παράσχουν το προϊόν ή την 

υπηρεσία στους καταναλωτές. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η 

Priceline.com, όπου ο πελάτης διορίζει την τιμή και οι προμηθευτές 

προσπαθούν να εκπληρώσουν την επιθυμία του 

 Καταναλωτής προς καταναλωτή Consumer-to-consumer ή C2C). Στη 

περίπτωση αυτή ένα φυσικό πρόσωπο πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλα 

φυσικά πρόσωπα 

 Κυβερνήσεις προς κυβερνήσεις (Governments-to-Governments ή G2G). Οι 

κυβερνήσεις μπορούν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και με άλλες 

κυβερνήσεις, καθώς και με άλλες επιχειρήσεις (τύπος Governments-to- 

Businesses ή G2B) 

 Κυβέρνηση προς πολίτες (Government-to-citizens ή G2C). Η κυβέρνηση 

παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες της μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ 

κυβέρνησης και κατοίκων 

 Κυβέρνηση προς εργαζομένους (Government-to-employees ή G2E). Ο τύπος 

αυτός αναφέρεται στην απευθείας (ηλεκτρονική) σύνδεση και επικοινωνία 

μεταξύ κυβερνητικών μονάδων και των εργαζομένων τους. Το G2E αποτελεί 

έναν αποτελεσματικό τρόπο για παροχή e-learning στους εργαζόμενους, για 

ανταλλαγή απόψεων, για δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε πληροφορίες 

κ.α. 

 Συνεργατικό εμπόριο (Collaborative commerce ή c-commerce). Σε αυτή την 

περίπτωση δύο οι περισσότεροι επιχειρηματικοί εταίροι συνεργάζονται 

ηλεκτρονικά μεταξύ τους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (Turban, 

2003). 

 Κινητό εμπόριο (Mobile commerce ή m-commerce). Όταν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ενσωματώθηκε στο ασύρματο περιβάλλον (όπως η χρήση κινητών 

συσκευών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο), ξεκίνησε ο κόσμος να μιλάει για το m-

commerce (Turban, 2003). 

 Peer - to-peer (P2P). 
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Κάθε ένας από τους παραπάνω τύπους EC μπορεί να έχει διαφορετικά επιχειρηματικά 

μοντέλα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του B2B κάποιος μπορεί να 

πραγματοποιήσει πωλήσεις μέσα από καταλόγους ή δημοπρασίες. Η αγορά μπορεί να 

βασίζεται σε διάφορα μοντέλα, όπως αντίστροφες δημοπρασίες, αγοραστικές ομάδες ή 

διαπραγματεύσεις.  

6.5 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce  

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολλαπλά σύμφωνα με τον 

Nanehkaran, 2013 και παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια από αυτά: 

 Διαθεσιμότητα: Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει την δυνατότητα 

πραγματοποίησης συναλλαγών κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, 

καθώς και 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και σε περίπτωση που μία επιχείρηση ή 

οργανισμός δεν βρίσκεται στο Διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή, οι χρήστες έχουν 

τη δυνατότητα να επισκεφθούν ιστοσελίδες, να αναζητήσουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες, καθώς και να πραγματοποιήσουν παραγγελίες 

 Μείωση κόστους συναλλαγής: Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα 

από ηλεκτρονικά καταστήματα δημιουργούν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και 

καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 

 Ευκολότερη διεξαγωγή συναλλαγών: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο μια 

επιχείρηση δεν έχει να αντιμετωπίσει με φυσικό τρόπο πλήθος ανθρώπων και 

υποψήφιων αγοραστών-πελατών. Οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν 

συναλλαγές από το σπίτι ή την δουλειά τους και να επιλέγουν τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες που επιθυμούν 

 Δυνατότητα σύγκρισης τιμών: Οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου πλέον 

μπορεί να συγκρίνει τιμές (προϊόντων ή υπηρεσιών) μεταξύ διαφορετικών 

διαδικτυακών τόπων και να επιλέξει εκείνα τα αγαθά στις τιμές που επιθυμεί 

6.6 Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce 

Αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα που απορρέουν από το ηλεκτρονικό 

εμπόριο σύμφωνα με τον  Nanehkaran, 2013, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 Ασφάλεια: Από τα βασικότερα προβλήματα που εμφανίζονται στα πλαίσια του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το θέμα της ασφάλειας. Στο διαδίκτυο εγκυμονούν 

πολλαπλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

και πληροφοριών. Η ακεραιότητα και ατομικότητα των δεδομένων των χρηστών 

δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη 
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 Εγγύηση: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την 

ποιότητα των προϊόντων που συναλλάσσονται. Επιπρόσθετα, εγκυμονεί ο 

κίνδυνος οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται να απέχουν από αυτά που 

επέλεξε ο χρήστης σε απευθείας σύνδεση 

 Κοινωνικές σχέσεις: Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 

δεσμών και συναλλαγών μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου ανεξάρτητα από 

την γεωγραφική απόσταση, τον πολιτισμό και τις συνήθειες. Από την άλλη 

πλευρά, δεν υπάρχει επαφή και πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, δεν υπάρχει 

αμεσότητα. Τέτοιου είδος επαφές ενέχουν κινδύνους που δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν από απόσταση καθώς επίσης απομακρύνουν τους ανθρώπους 

από τις πραγματικές κοινωνικές επαφές 

6.7 Οφέλη ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce 

Τόσο οι επιχειρήσεις/οργανισμοί όσο οι καταναλωτές και γενικότερα η κοινωνία 

καρπώνονται τα οφέλη που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρακάτω 

ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των οφελών για την καθεμία από τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

6.7.1 Οφέλη επιχειρήσεων/οργανισμών 

Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

επεκταθούν σε μεγάλο εύρος αγοράς (εθνικό και διεθνές). Η επιχείρηση με αυτό τον 

τρόπο έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει γρηγορότερα και ευκολότερα πελάτες, 

προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Η προμήθεια σε υλικό και υπηρεσίες από 

άλλες εταιρίες μπορεί να γίνει γρηγορότερο και με χαμηλό κόστος. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο συντομεύει ή και εξαλείφει τα κανάλια διανομής, καθιστώντας φθηνότερα τα 

προϊόντα και υψηλότερα κέρδη για τους πωλητές. Επιπρόσθετα επιτρέπει την καλύτερη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μειώνοντας το κόστος απογραφής. Μείωση 

παρατηρείται και στο κόστος των τηλεπικοινωνιών με τη χρήση του Διαδικτύου. Τέλος 

οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν ευκολότερα να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες και να 

εισχωρήσουν σε ένα πιο εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. 
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6.7.2 Οφέλη καταναλωτών 

Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να ερευνήσουν την αγορά και να συγκρίνουν 

τιμές και ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο επιτρέπει 24
ωρη  

δυνατότητα για συναλλαγές και σχεδόν από οποιαδήποτε 

τοποθεσία. Οι καταναλωτές έρχονται σε επαφή, με λεπτομερείς πληροφορίες σε 

δευτερόλεπτα, για οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία επιθυμούν να αγοράσουν ή να 

συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Τέλος, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει 

στους καταναλωτές να αλληλεπιδρούν με ηλεκτρονικές κοινότητες, να ανταλλάξουν 

ιδέες και να συγκρίνουν εμπειρίες. 

6.7.3 Οφέλη κοινωνίας 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει πολλαπλά οφέλη και σε ολόκληρη την κοινωνία. 

Καταρχάς, επιτρέπει στα άτομα να εργάζονται από το σπίτι, κάνοντας λιγότερα ταξίδια, 

με αποτέλεσμα μικρότερη οδική κυκλοφορία και λιγότερη ρύπανση του αέρα. Δίνει την 

δυνατότητα σε πολλές περιοχές να απολαμβάνουν αγαθά που εκεί δεν είναι διαθέσιμα. 

Διευκολύνει την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως κυβερνητικά δικαιώματα, μείωση 

του κόστους διανομής, αύξηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, του έργου 

της αστυνομίας, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. 

6.8 Οφέλη ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα 

Αδιαμφισβήτητα, τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκουν είναι πολλά και ιδιαιτέρως 

σημαντικά, εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους και εν τέλει την επιβίωση 

τους. Κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο από τις αγροτικές επιχειρήσεις, 

οι οποίες πολύ γρήγορα αντιλήφθηκαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 

ηλεκτρονικό εμπόριο στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, στη μείωση των μεσαζόντων και στη μείωση του κόστους 

συναλλαγής, κατά τέτοιο τρόπο ευνοώντας ακόμη και τους μικρούς παραγωγούς.  

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται παρακάτω τέσσερα πλεονεκτήματα που το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να προσφέρει στις αγροτικές επιχειρήσεις (Ferentinos, 

Arvanitis & Sigrimis, 2006).  

1. Προώθηση της ροής πληροφοριών: Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα 

αγροτικά προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά τους, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσα από τους 

διαδικτυακούς λεωφόρους πληροφοριών κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών 
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εμπορικών συναλλαγών. Επιπλέον, το διαδίκτυο παρέχει την ευκαιρία 

διασύνδεσης των μεμονωμένων παραγόντων μίας αγροδιατροφικής αλυσίδας 

αξίας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Αυτό έχει ως συνέπεια, τη 

βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά αγροτικών προϊόντων, καθώς ο 

ηλεκτρονικός τρόπος αγοράς εγγυάται την εξάλειψη γεωγραφικών εμποδίων. 

2. Διαφάνεια αγοράς και τιμών: Η ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες που 

αφορούν τις απαραίτητες για την παραγωγή εισροές, τα αγροτικά προϊόντα και 

τις αντίστοιχες τιμές τους, επιτρέπει τη μεταξύ τους σύγκριση και αυξάνει τη 

διαφάνεια των τιμών. Οι διαφορές στις τιμές που προκύπτουν απο τη 

γεωγραφική θέση, μπορούν να μειωθούν λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. 

Συνεπώς, κάτι τέτοιο μπορεί να ωφελήσει τους αγρότες σε σχέση με τις τιμές 

των εισροών, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει και τις τιμές που αυτοί 

απολαμβάνουν για τα προϊόντα που πωλούν. 

3.  Μείωση ή εξάλειψη κόστους συναλλαγών: Με το ηλεκτρονικό εμπόριο πολλές 

συναλλαγές μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να εξαλειφθούν ή να 

απλουστευθούν. Ο τρόπος αυτός μειώνει δραστικά ή και εξαλείφει τα κόστη 

συναλλαγών. 

Προώθηση της έννοιας των διαδικτυακών συνεταιρισμών: Οι διεργασίες των 

συνεταιρισμών διεξάγονται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή δίνοντας την ευκαιρία στους 

μικροπαραγωγούς να προσεγγίσουν μεγαλύτερο εύρος και υψηλότερης αξίας πελατών. 

6.9 Πεδία εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου – E-commerce 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, συναντάται σε μία πληθώρα πεδίων εφαρμογής. Κάποια από 

τα σημαντικότερα και ευρέως γνωστά πεδία εφαρμογής είναι το ηλεκτρονικό λιανικό 

εμπόριο ( εμπορικά κέντρα και καταστήματα που υποστηρίζουν διαδικτυακές 

συναλλαγές και διαδικασίες), η εκπαίδευση, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές λογαριασμών, οι διαδικασίες εύρεσης εργασίας, η ενημέρωση, ο τουρισμός 

και πολλά άλλα.  

Επιπρόσθετα, στα πεδία εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται και μία ιδιαίτερη μορφή 

αγοραπωλησιών, οι δημοπρασίες. Η εν λόγω εργασία, θα εστιάσει μονάχα στο πεδίο 

εφαρμογής των δημοπρασιών, που αποτελεί και τον κυρίαρχο πυρήνας μελέτης.  
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Κεφάλαιο 7: Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τα ηλεκτρονικά 

δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων 

7.1 Ορισμός δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι ένας μηχανισμός αγοράς, κατά τον οποίο οι πωλητές συνήθως 

τοποθετούν τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες τους υπό καθεστώς διαπραγμάτευσης, 

ενώ οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές υποβάλλουν διαδοχικές προσφορές με σκοπό να 

αποκτήσουν την κυριότητά τους (Turban, 2003). 

7.2 Ορισμοί ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για 

τον όρο ηλεκτρονική δημοπρασία.  Δύο από τους πιο σημαντικούς ορισμούς που έχουν 

διατυπωθεί αναφέρονται παρακάτω. 

Σύμφωνα με τους Wurman, Wellman & Walsh, (2002), μία ηλεκτρονική δημοπρασία 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος και διευκολύνει την 

διαπραγμάτευση για ένα πλήθος αγοραίων συναλλαγών που αφορούν προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Ο ενδιάμεσος χώρος, γίνεται αποδέκτης μηνυμάτων μέσα από τις 

προσφορές (bids) που υποβάλλονται από τους πελάτες. Οι προσφορές (bids), στην 

πραγματικότητα εκφράζουν την προθυμία των πελατών να ανταλλάξουν μία 

συγκεκριμένη χρηματική αξία προκειμένου να αποκτήσουν μία συγκεκριμένη 

ποσότητα του υπό διαπραγμάτευση προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Οι Beam & Segev, (1998), θεωρούν την ηλεκτρονική δημοπρασία ως ένα 

αυτοματοποιημένο εργαλείο διαπραγματεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, ορίζουν ως 

ηλεκτρονική δημοπρασία ένα διαδικτυακό ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, με την πρόθεση αυτό να πωληθεί μέσω 

μίας  ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στον ή στους νικητές της. Η 

επιλογή των νικητών γίνεται αυτόματα μέσα από ειδικά λογισμικά που διαθέτουν οι 

διαδικτυακοί ιστότοποι. 

7.3 Ορισμός δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, του 

άρθρου 1 του νόμου 4015/ΦΕΚ 210/Α/21.9.2011, που αναφέρεται στις συλλογικές 

αγροτικές ενώσεις, ορίζεται το κάτωθι: Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά 

οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί 
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προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά 

προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του 

Δημοπρατηρίου. 

7.4 Ιστορική αναδρομή δημοπρασιών 

Η λέξη δημοπρασία, προέρχεται από την λατινική λέξη augeo που στην Ελληνική 

γλώσσα μεταφράζεται ως αυξάνω ενώ στην Αγγλική αποδίδεται με τον όρο auction 

(Krishna, 2008).  Αυτό δεν είναι τυχαίο λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες επίσημες 

δημοπρασίες που καταγράφηκαν, πραγματοποιήθηκαν την εποχή της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας. 

Το 500 π.χ., ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στη Βαβυλώνα η εύρεση γυναίκας για γάμο 

γινότανε μέσα από τη διαδικασία της δημοπρασίας. Το 193 A.D (anno domini), η 

Πραιτοριανή φρουρά σκότωσε το Ρωμαίο αυτοκράτορα Πέρτιναξ. Ο διάδοχος του, 

Δίδιος Ιουλιανός έλαβε το χρίσμα του επόμενου αυτοκράτορα έπειτα από δημοπρασία. 

Η νικητήρια προσφορά, ήταν του ποσού των 25.000 αρχαίων Ρωμαϊκών νομισμάτων 

(sectarces), σε κάθε ένα φρουρό.  Βέβαια, αυτό δεν ήταν ένα άγνωστο γεγονός για τους 

Ρωμαίους καθώς πολλές φορές προχωρούσανε στη διαδικασία της δημοπράτησης, 

προκειμένου να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Στην Αγγλία από το 

17
ο
 αιώνα και έπειτα, οι δημοπρασίες αποτελούσαν τον πιο δημοφιλή τρόπο πώλησης 

έργων τέχνης και διαφόρων άλλων αντικών. Χαρακτηριστικό των δημοπρασιών εκείνης 

της εποχής αποτελεί η μορφή του εκάστοτε δημοπράτη που έληγε τη διαδικασία της 

δημοπρασίας, χτυπώντας στο τραπέζι ένα σφυρί. Κατά τον 19
ο
 αιώνα η δημοπρασία 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σαν διαδικασία πώλησης αγροτικών προϊόντων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Ολλανδοί αγρότες πωλούσαν με αυτό τον τρόπο τα φρούτα και τα 

λαχανικά που παρήγαγαν ενώ Γερμανοί ψαράδες, διέθεταν στο ευρύ κοινό μέσω 

δημοπρασιών τα ψάρια που αλιεύανε με το που φτάνανε στο λιμάνι. Από τον 20
ο
 αιώνα 

και έπειτα, ολοένα και περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες πωλούνται μέσω 

δημοπρασιών. Αντικείμενα διαπραγμάτευσης αποτέλεσαν και εξακολουθούν να 

αποτελούν ακόμη και σήμερα αγαθά και υπηρεσίες όπως το πετρέλαιο, τα δικαιώματα 

ορυκτού πλούτου, η μεταβίβαση μετοχών και κεφαλαίων, η απόκτηση δικαιώματος 

χρήσης τηλεπικοινωνιακών ραδιοσυχνοτήτων και πολλά άλλα (Ehrhart & Ott, 2003). 
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7.5 Περιπτώσεις που ενδείκνυται ο μηχανισμός της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

Η ηλεκτρονική δημοπρασία ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός 

αγοραπωλησίας προϊόντων ή υπηρεσιών σε μία από τις παρακάτω τέσσερις περιπτώσεις 

(Klein, 1997): 

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία, βρίσκει εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις 

αγοραπωλησίας διαφόρων προϊόντων ή υπηρεσιών, που είναι δύσκολο να 

καθοριστεί  εξ’ αρχής η τιμή πώλησης τους. Η ηλεκτρονική δημοπρασία, είναι 

μία διαδικασία που επιτρέπει από μόνη της, στις δυνάμεις της προσφοράς και 

της ζήτησης  να διαμορφώσουν την τελική τιμή η οποία αποτελεί και την τιμή 

ισορροπίας.  

2. Η ηλεκτρονική δημοπρασία, είναι κατάλληλος μηχανισμός για την 

αγοραπωλησία αντικειμένων που δεν είναι διαθέσιμα σε παραδοσιακές μορφές 

αγοράς, για το γεγονός ότι είναι μοναδικά ή σπάνια. Με την ηλεκτρονική 

δημοπρασία δημιουργείται ένας τύπος αγοράς, που απευθύνεται σε 

συγκεκριμένο και πιο εξειδικευμένο είδος αγοραστών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έργων τέχνης και 

αντικών. 

3. Η ηλεκτρονική δημοπρασία είναι κατάλληλη για περιπτώσεις προϊόντων ή 

υπηρεσιών που διακρίνονται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

I. Προϊόντα με περιορισμένο χρόνο ζωής ή υπηρεσίες της τελευταίας 

στιγμής, όπως μία κενή αεροπορική θέση σε μία προγραμματισμένη 

πτήση 

II. Προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα και έχουν αντικατασταθεί από 

νέες σειρές προϊόντων 

III. Προϊόντα για τα οποία έχει διακοπεί πλέον η παραγωγή τους καθώς και 

για ανασκευασμένα προϊόντα 

Γενικά σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρονική δημοπρασία απευθύνεται σε ένα 

ευρύ κοινό, το οποίο αποδέχεται να εισχωρήσει στη διαδικασία δημοπράτησης 

με σκοπό την απόκτηση της κυριότητας των αγαθών ή υπηρεσιών με 

αντάλλαγμα ένα σημαντικό ποσό έκπτωσης. 

4. Η ηλεκτρονική δημοπρασία είναι ένας μηχανισμός αγοραπωλησίας που δίνει τη 

δυνατότητα στον προμηθευτή του υπό διαπραγμάτευση προϊόντος ή υπηρεσίας 

να προσελκύσει πολύ εύκολα ένα μεγάλο αριθμό δυνητικών αγοραστών, οι 
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οποίοι αναζητούν ευκαιρίες αγοράς και έχουν γενικότερα την φιλοσοφία και την 

τάση να τζογάρουν. 

7.6 Συστατικά στοιχεία και παράμετροι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

Προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ανάλυση των διαφόρων μορφών και τύπων 

δημοπρασίας, καθώς και του τρόπου λειτουργίας τους, είναι συνετό να 

πραγματοποιηθεί μία αναφορά στα βασικά συστατικά στοιχεία μίας ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας, στοιχεία τα οποία σε τελική ανάλυση την καθιστούν και διαφορετική σε 

σχέση με την παραδοσιακή συμβατική δημοπρασία (Klein, 1997). 

1. Οι τρείς βασικές οντότητες 

Σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία τρείς είναι οι οντότητες που λαμβάνουν μέρος: 

οι προμηθευτές (suppliers), οι αγοραστές-πελάτες (customers) και οι 

δημοπράτες (auctioneers). Οι προμηθευτές είναι οι οντότητες που διαθέτουν 

προς πώληση το προϊόν ή υπηρεσία. Οι αγοραστές είναι οι οντότητες που 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το προς δημοπράτηση αγαθό ή υπηρεσία και 

συμμετέχουν στη διαδικασία της δημοπρασίας υποβάλλοντας προσφορές 

σύμφωνα με τη δική τους κρίση (bids). Όσον αφορά τους δημοπράτες, ιδίως 

στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,  πρόκειται για τους ενδιάμεσους φορείς 

(διαδικτυακοί ιστότοποι), οι οποίοι διαδραματίζουν το ρόλο του διοργανωτή και 

ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο της δημοπρασίας, θέματα δηλαδή που αφορούν τα 

διάφορα στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας (ανταλλαγή πληροφοριών, 

προσδιορισμός τιμής, εκτέλεση συναλλαγών, διακανονισμοί). Συνεπώς, ο 

δημοπράτης μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών που διαθέτει, 

παρέχει όλο εκείνο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται, ώστε να 

ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία της δημοπρασίας 

2. Κανόνες πρόσβασης αγοραστών και προμηθευτών (rule base) 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, λόγω της ηλεκτρονικής τους φύσης, σε αντίθεση 

με τις παραδοσιακές συμβατικές δημοπρασίες, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την καλή φήμη τόσο των αγοραστών όσο και των προμηθευτών. Γι’ αυτό το 

λόγο,  είναι απαραίτητο να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι να διασφαλίζουν θέματα 

όπως η διαθεσιμότητα των υπό διαπραγμάτευση προϊόντων ή υπηρεσιών, η 

υποσχόμενη ποιότητά τους και η εκτέλεση των συναλλαγών χωρίς προβλήματα 

και προστριβές 
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3. Εμπορεύσιμα αγαθά ή υπηρεσίες (trade objects) 

Τα αντικείμενα ή υπηρεσίες που μπορούν να διαπραγματευτούν μέσω μίας 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, διακρίνονται σε τρείς γενικές κατηγορίες: 

I. Όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες βελτιώνουν 

την διαφάνεια της αγοράς και τον ad hoc καθορισμό των τιμών 

II. Όσον αφορά τα φθαρτά προϊόντα ή υπηρεσίες, με την ευρεία έννοια του 

όρου, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν ένα εξειδικευμένο κανάλι 

διανομής και προώθησης που επιτρέπει στους προμηθευτές να 

διατηρήσουν ένα διαφορετικό επίπεδο τιμών σε σχέση με τα 

παραδοσιακά κανάλια 

III. Όσον αφορά προϊόντα περιορισμένης διαθεσιμότητας, όπως σπάνια 

κομμάτια έργων τέχνης, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν μία 

ιδανική διαδικασία προσδιορισμού των τιμών με διαφάνεια, αφήνοντας 

τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης να την καθορίσουν 

Σε όλες τις περιπτώσεις αγαθών ή υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

λεπτομερούς περιγραφής των χαρακτηριστικών τους. Αυτή η δυνατότητα 

περιγραφής δίνεται από τη χρήση νέων τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή 

στις ηλεκτρονικές αγορές σήμερα 

4. Κανόνες διαδικασίας (rule base) 

Ένα ευρύτερο σύνολο κανόνων που εγγυάται την ορθή εκτέλεση της 

δημοπρασίας σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ο καθορισμός σαφών κανόνων, 

είναι υψίστης σημασίας συστατικό στοιχείο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

Πρέπει να είναι πλήρως σαφηνισμένος ο τρόπος που θα γίνει η διαπραγμάτευση 

(επιλογή τύπου δημοπρασίας – competing auction and trade forms, η διαδικασία 

υποβολής προσφορών και άλλα), καθώς και ο τρόπος πληρωμής και παράδοσης 

(transaction phase) 

5. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και μέσων επηρεάζουν 

τα συστατικά στοιχεία και τη διαδικασία δημοπράτησης. Οι ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές συμβατικές δημοπρασίες 

ως προς το γεγονός ότι αναφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο (μεγαλύτερη 

εμβέλεια), τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες περιγράφονται με τη χρήση και τη 

βοήθεια των σύγχρονων υπερμέσων ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνται με 

ηλεκτρονικό τρόπο 
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά στοιχεία και οι 

παράμετροι που επιδρούν σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία. 

 

Εικόνα 6: Τα συστατικά στοιχεία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Πηγή: Klein, 1997) 

7.7 Περιγραφή του μηχανισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

Σύμφωνα με τους Kumar & Feldman, (1998), μία πλήρης διαδικασία ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας περιλαμβάνει έξι βασικές δραστηριότητες: 

1. Εγγραφή αγοραστών και πωλητών στο σύστημα 

Η πρώτη δραστηριότητα ασχολείται με θέματα που αφορούν την εξακρίβωση 

της γνησιότητας των συναλλασσόμενων μερών, όπως είναι η ανταλλαγή 

κλειδιών κρυπτογράφησης και η δημιουργία προφίλ για το κάθε ένα μέρος της 

εμπορικής συναλλαγής, το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύει το ενδιαφέρον του 

για διάφορα είδη προϊόντων, καθώς επίσης και τα εγκεκριμένα όρια των 

δαπανών του 

2. Οργάνωση της δημοπρασίας 

Σε αυτή τη φάση, πραγματοποιείται η περιγραφή του προϊόντος που πρόκειται 

να δημοπρατηθεί, καθορίζεται ο τύπος της δημοπρασίας που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί, οι κανόνες που τον διέπουν, η ημερομηνία έναρξης και λήξης 

της δημοπρασίας καθώς και διάφοροι άλλοι παράμετροι όπως η τιμή εκκίνησης, 

οι ημερομηνίες παράδοσης, οι όροι πληρωμής και άλλα 
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3. Προώθηση και διαφήμιση 

Σε αυτό το στάδιο γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η 

δημοπρασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί να προσελκύσει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. Τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν καθώς και οι επερχόμενες 

δημοπρασίες, κοινοποιούνται εκ των προτέρων σε δυνητικούς πελάτες. Μία 

τακτική που μπορεί να εφαρμοστεί, είναι η ακόλουθη. Λιγότερο δημοφιλείς 

δημοπρασίες μπορούν να αναμιχθούν με περισσότερο δημοφιλείς δημοπρασίες, 

προκειμένου να αναγκάσουν τους πελάτες να συμμετέχουν και στις δύο 

4. Υποβολή προσφορών 

Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται ο έλεγχος εγκυρότητας και ο αυτόματος 

έλεγχος των προσφορών που υποβάλλουν οι πελάτες, από το λογισμικό του 

συστήματος, ανάλογα βέβαια  με τον τύπο δημοπράτησης που επιλέχτηκε και 

τους κανόνες από τους οποίους αυτός διέπεται. Επίσης, πραγματοποιείται και η 

ενημέρωση των πελατών για την εκάστοτε νικητήρια προσφορά από άποψη 

επιπέδου τιμής 

5. Αξιολόγηση των προσφορών και ολοκλήρωση της δημοπρασίας 

Το προτελευταίο στάδιο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, περιλαμβάνει το 

κλείσιμο της δημοπρασίας (ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν για τον τύπο 

που επιλέχτηκε), ενώ ανακοινώνεται ο νικητής ή οι νικητές της 

6. Εμπορική τακτοποίηση 

Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την πληρωμή  στον πωλητή, τη μεταφορά 

των προϊόντων  στον αγοραστή και την απόδοση μερισμάτων και τελών στον 

δημοπράτη (κάτοχο του διαδικτυακού ιστοτόπου), σε περίπτωση που ανήκει σε 

κάποιο τρίτο μέρος 

7.8 Τύποι – μορφές ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Παρά το γεγονός ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας για αγροτικά προϊόντα είναι η Αγγλικού τύπου και η αντίστροφη 

δημοπρασία (Cosmin & Aurel, 2013), εντούτοις ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες 

άλλες μορφές δημοπρασίας, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για 

τη διαπραγμάτευση αγροτικών προϊόντων. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι πιο γνωστές 

μορφές ηλεκτρονικής δημοπρασίας παγκοσμίως.  

7.8.1 Δημοπρασίες Αγγλικού τύπου 

Η δημοπρασία Αγγλικού τύπου, είναι ο πιο παλιός και δημοφιλής τρόπος 

δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες  
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(Lucking-Reiley, 1999) και είναι επίσης γνωστή με τον όρο δημοπρασία πλειοδοτικής 

προσφοράς (ascending-bid auction). Σε αυτού του τύπου τη δημοπρασία που είναι 

προσανατολισμένη προς τη μεριά του πωλητή, εξυπηρετώντας περισσότερο τα 

συμφέροντά του απ’ ότι εξυπηρετούνται τα αντίστοιχα των αγοραστών που 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Από την μία είναι ο 

εκάστοτε πωλητής, ο οποίος ενδιαφέρεται να διαθέσει μέσω της δημοπρασίας το προϊόν 

ή την υπηρεσία του και από την άλλη οι ενδιαφερόμενοι πελάτες-πλειοδότες (bidders), 

οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσω υποβολής προσφορών για να αποκτήσουν 

το ανωτέρω προϊόν ή υπηρεσία. 

Στην δημοπρασία Αγγλικού τύπου, μία δημοπρασία που υπάρχει αλληλεπίδραση σε 

πραγματικό χρόνο, είτε με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων προσώπων είτε με 

την ηλεκτρονική τους παρουσία (Easley & Kleinberg, 2010), ο πωλητής του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας, εκκινεί τη διαδικασία καθορίζοντας την αρχική τιμή πώλησης (reserve 

price), κάτω από την οποία δεν επιθυμεί να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

Επίσης, ο πωλητής είναι εκείνος ο οποίος καθορίζει και τον χρόνο που θα διαρκέσει 

συνολικά η διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία συνήθως στο διαδίκτυο μπορεί να 

διαρκέσει μέχρι και μερικές ημέρες της εβδομάδας ενώ στην παραδοσιακή της μορφή, 

όπου είναι απαραίτητη η φυσική υπόσταση όλων των ενδιαφερομένων μερών, η 

δημοπρασία διαρκεί από λίγα λεπτά έως και μερικές ώρες της ημέρας (Lucking-Reiley, 

1999).  

Σε αυτή τη δημοπρασία, η οποία συνήθως είναι ανοικτού τύπου, οι ενδιαφερόμενοι 

αγοραστές, γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη μεγαλύτερη προσφορά την οποία πρέπει να 

υπερνικήσουν και υποβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερες προσφορές από την ήδη 

επικρατούσα, πάντοτε όμως λαμβάνοντας υπόψη τους ότι το ύψος της τελικής τους 

προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος της αρχικής τους εκτίμησης, περί της αξίας 

του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας (Milgrom, 1989). Συνεπώς υποβάλλουν 

προσφορές μέχρις ότου η τιμή δημοπρασίας φτάσει το ανώτερο επιθυμητό, για τον 

καθένα όριο. Νικητής της δημοπρασίας ορίζεται εκείνος ο αγοραστής, ο οποίος κατά τη 

στιγμή που λήγει χρονικά η δημοπρασία έχει υποβάλλει την υψηλότερη προσφορά. 

Ωστόσο η μορφή και οι όροι διεξαγωγής της Αγγλικού τύπου δημοπρασίας στο 

διαδίκτυο, έχουν αναδείξει ορισμένα σημαντικά προβλήματα. Το πιο σημαντικό 

πρόβλημα που εμφανίζεται είναι ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας ορισμένων 

επιτήδειων (snipers), οι οποίοι επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα με τον τρόπο που 

λειτουργούν. Πιο συγκεκριμένα, λίγα δευτερόλεπτα προτού η δημοπρασία λήξει 
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τοποθετούν την προσφορά τους, ελάχιστα υψηλότερη από την προηγούμενη νικήτρια, 

καθιστώντας στην ουσία τους εαυτούς τους νικητές μιας και δεν απομένει χρόνος στους 

υπόλοιπους αγοραστές να απαντήσουν με τη δική τους προσφορά. 

Κατά τους (Lucking- Reiley, 1999) δύο είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του τρόπου που 

δρούνε οι επιτήδειοι. Ο πρώτος αφορά στην χρονική επέκταση, κατά κάποια λεπτά της 

ώρας, της τελικής προθεσμίας υποβολής προσφορών. Κάθε φορά που θα υπάρχει μία 

νέα προσφορά στα τελευταία λεπτά η λήξη της δημοπρασίας θα μετατίθεται αυτόματα 

λίγα λεπτά αργότερα. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρις ότου καμία προσφορά δεν 

θα υποβληθεί αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 

επιτήδειων, ονομάζεται διαμεσολαβητής προσφορών (proxy bidding). Πρόκειται για 

ένα λογισμικό που λειτουργεί αυτόματα για λογαριασμό του αγοραστή και 

αναλαμβάνει να θέσει αυτόματα μια νέα προσφορά αντί αυτού, η οποία να υπερνικά 

την αμέσως προηγούμενη υψηλότερη προσφορά. Το λογισμικό αυξάνει κάθε φορά την 

προσφορά του πελάτη κατά ένα σταθερό βήμα (bid increment) ενώ το μόνο που 

χρειάζεται από τον πελάτη είναι η αρχική του δήλωση σχετικά με το μέγιστο ποσό που 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Η αυτόματη υποβολή προσφορών συνεχίζεται από το 

λογισμικό για λογαριασμό του πελάτη μέχρις ότου καλυφθεί το μέγιστο ποσό, που ο 

πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει.(Rogers et al., 2007). 

7.8.2 Δημοπρασίες Ολλανδικού τύπου 

Μία ακόμη διαδεδομένη μορφή δημοπρασιών είναι και αυτή του Ολλανδικού τύπου 

(Dutch auctions). Οι δημοπρασίες Ολλανδικού τύπου πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία 

του 90, όπως αναφέρει και η ονομασία τους, στην Ολλανδία για την πώληση τόσο των 

ντόπιων λουλουδιών, όσο και των εισαγόμενων λουλουδιών και φυτών από άλλες 

χώρες. Μάλιστα αυτός ο τύπος δημοπρασίας, είναι πολύ αποτελεσματικός καθώς τα 

δημοπρατήρια του Aalsmeer (VBA) και Naaldwijk/Bleiswijk (BVH),κατάφεραν να 

διεξάγουν 100.000 συναλλαγές καθημερινά για 30 εκατομμύρια λουλούδια. (Heck & 

Ribbers, 1997). 

Σε μία Ολλανδικού τύπου δημοπρασία, η οποία είναι κατάλληλη για πολλαπλές 

μονάδες του ίδιου προϊόντος, συμμετέχει ένας πωλητής, ο οποίος ενδιαφέρεται να 

δημοπρατήσει έναν αριθμό μονάδων-παρτίδων του ίδιου προϊόντος και ένα πλήθος 

υποψήφιων αγοραστών (bidders), οι οποίοι πρόκειται μέσω των προσφορών τους να 

ανταγωνιστούν μεταξύ τους προκειμένου να αποκτήσουν την ποσότητα του προϊόντος 

που επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα, ο πωλητής κατά την εκκίνηση της δημοπρασίας, 

ορίζει μία αρχική τιμή (reserve price) αρκετά υψηλή, η οποία με την πάροδο του 



 

48 

χρόνου μειώνεται. Κάθε χρονική στιγμή, οι πελάτες γνωρίζουν ποια είναι η τιμή 

μονάδας πώλησης του προϊόντος αλλά όχι και την ποσότητα του προϊόντος που είναι 

ακόμα διαθέσιμη. Στην τιμή για την οποία οι πελάτες κρίνουν συμφέρουσα, τοποθετούν  

προσφορά στην οποία αναφέρουν και τον αριθμό των μονάδων του προϊόντος που 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Νικητές της δημοπρασίας κατά την λήξη της, 

θεωρούνται εκείνοι οι πελάτες οι οποίοι έκαναν προσφορές στις χρονικές στιγμές που 

οι τιμές ήταν υψηλότερες και αποκτούν τις μονάδες του προϊόντος που ζήτησαν σε τιμή 

όμως που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αποδεκτή προσφορά που τέθηκε από κάποιον 

άλλο πελάτη. Ο πελάτης ο οποίος έκανε προσφορά στην ελάχιστη αποδεκτή τιμή 

ενδέχεται να μην αποκτήσει όλες τις μονάδες του προϊόντος που ζήτησε καθώς η 

ποσότητα του προϊόντος που απομένει δεν επαρκεί πολλές φορές για να καλύψει τη 

ζήτησή του  (περίπτωση ενιαίας τιμολόγησης για όλους τους πελάτες) (Laudon, 2012). 

7.8.3 Αντίστροφες δημοπρασίες (Reverse auctions) 

Ένας ακόμη διαδεδομένος μηχανισμός δημοπράτησης είναι αυτός της αντίστροφης 

δημοπρασίας (reverse auction), ο οποίος πολλές φορές συναντάται και με την ονομασία 

δημοπρασία προμηθειών (procurement auction).  

Η μορφή και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής της δημοπρασίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με τις πιο κοινές μορφές δημοπρασιών όπως είναι η Αγγλικού και Ολλανδικού τύπου. 

Πλέον ο ενδιαφερόμενος αγοραστής του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι αυτός ο οποίος 

εκκινεί την δημοπρασία. Αναφέρει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή 

υπηρεσίας που επιθυμεί να αποκτήσει, καθορίζει την συνολική διάρκεια της 

δημοπρασίας και αναμένει από τους υποψήφιους προμηθευτές να ανταγωνιστούν 

μεταξύ τους, υποβάλλοντας προσφορές. Στις σύγχρονες δημοπρασίες αυτής της μορφής 

οι συμμετέχοντες ανταγωνιστές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις 

προσφορές των άλλων, κάτι που ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, ώστε να 

εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλλουν προσφορά μικρότερη από αυτούς. Αν κατά το 

χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, ο πελάτης δεν ικανοποιηθεί από κάποια από τις 

υπάρχουσες προσφορές έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει έναν νέο γύρο δημοπρασίας, 

ώστε να υπάρξει κάποια προσφορά που θα τον ικανοποιήσει. Νικητής της δημοπρασίας 

κρίνεται εκείνος ο προμηθευτής που θα υποβάλλει την μικρότερη σε τιμή προσφορά και 

η οποία θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του αγοραστή. (Manoochehri & Lindsy, 2008).  

Από την ανωτέρω περιγραφή φαίνετε πως είναι μία μειοδοτικού τύπου μορφή 

δημοπρασίας, υπό την έννοια ότι κερδίζει πάντα εκείνος που υποβάλλει την 

χαμηλότερη προσφορά, ενώ είναι προσανατολισμένη προς τον αγοραστή. Καλύτερα 
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αποτελέσματα προς τη μεριά του αγοραστή ως προς την τιμή επιτυγχάνονται όταν 

υπάρχουν πολλοί προμηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορές, κάτι που θα οδηγήσει 

σε μείωση της τιμής λόγω αυξημένης προσφοράς (Carter et al., 2004). Επιπλέον αξίζει 

να σημειωθεί πως η αντίστροφη δημοπράτηση λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν 

διαπραγματεύεται η αγορά  πολλών ποσοτήτων αλλά για μεμονωμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες, για τα οποία η τιμή δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των 

προμηθευτών και τα οποία διαθέτουν κοινές και όχι πολύπλοκες προδιαγραφές (Wyld, 

2011).   

Η αντίστροφη δημοπρασία διαχρονικά έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από 

πολλούς συγγραφείς στην παγκόσμια βιβλιογραφία ότι είναι ένας μηχανισμός εμπορίας 

που δύναται να εξοικονομήσει χρήματα (save money) (Brunelli, 2000) και χρόνο 

(Manoochehri & Lindsy, 2008) για τις επιχειρήσεις και τις διάφορες κυβερνητικές 

οργανώσεις που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία από κάποια 

άλλη επιχείρηση-προμηθευτή. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και 

η αντίθετη γνώμη ορισμένων συγγραφέων ως προς τις αντίστροφες δημοπρασίες τις 

οποίες και θεωρούν επικίνδυνους μηχανισμούς δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν 

μεγάλο ρίσκο ως προς την πλευρά των προμηθευτών, οι οποίοι αν δεν διαθέτουν την 

κατάλληλη εμπειρία στις δημοπρασίες μπορεί να παρασυρθούν και να καταθέσουν 

προσφορά, η οποία δεν θα είναι συμφέρουσα γι’αυτούς, αφού δεν θα καλύπτει το 

κόστος τους για την παραγωγή των προς δημοπράτηση προϊόντων. Επίσης, αναφέρεται 

πως η διενέργεια αντίστροφων δημοπρασιών, είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

διάλυσης σχέσεων των επιχειρήσεων-πελατών με επιχειρήσεις-προμηθευτές, από τις 

οποίες προμηθεύονταν επί χρόνια και ήταν ευχαριστημένοι αφού εμφανίζονται 

περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές, πολλές φορές αρνούνται να ανταγωνιστούν με άλλες 

επιχειρήσεις υποβάλλοντας προσφορά (Smeltzer & Carr, 2002).Εν τούτοις η 

πραγματικότητα αποδεικνύει πως αυτός ο μηχανισμός δημοπράτησης έτυχε μεγάλης 

αναγνωσιμότητας από πολύ νωρίς μιας και στις αρχές της νέας χιλιετίας ο όγκος των 

συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της αντίστροφης δημοπράτησης για την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών έφτασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια (Jap, 2002). 

7.8.4 Δημοπρασίες τύπου ονοματισμού τιμής (Name Your Own Price) 

Ένας ευρέως διαδεδομένος τύπος δημοπρασιών στο διαδίκτυο είναι η δημοπρασία 

ονοματισμού τιμής (name your own price-NYOP). Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από 

την Priceline.com η οποία λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής, αγοράζοντας κυρίως 
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αεροπορικά εισιτήρια και πακέτα διακοπών σε έκπτωση και πουλώντας τα εν συνεχεία 

μέσω δημοπρασιών σε πελάτες με μειωμένη τιμή. 

Η δημοπρασία ονοματισμού τιμής διαφέρει σε σχέση με τις άλλες μορφές δημοπρασίας 

που αναλύθηκαν παραπάνω ως προς την άποψη ότι οι υποψήφιοι αγοραστές δεν 

ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους για την απόκτηση του επιθυμητού αγαθού ή 

υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία που κατέχει τον ιστότοπο που 

πραγματοποιείται η δημοπρασία διαθέτει προϊόντα ή υπηρεσίες σε πολύ χαμηλή, 

σταθερή  και μυστική τιμή από πωλητές οι οποίοι αφού πρώτα πουλήσουν τα αγαθά 

τους σε πιο επικερδείς αγορές, όπως στις αγορές παραδοσιακής μορφής, αναζητούν 

τρόπους να ξεφορτωθούν το πλεόνασμα έστω και σε πολύ φτηνή τιμή ώστε να μην 

επιβαρυνθούν με ολόκληρο το κόστος (Laudon, 2012). Συνεπώς ο πελάτης έχει να 

ανταγωνιστεί κατά κάποιο τρόπο με την εταιρεία που κατέχει τον ηλεκτρονικό 

ιστότοπο.  

Αυτού του τύπου η δημοπρασία η οποία χαρακτηρίζεται από μυστικότητα ως προς την 

ελάχιστα αποδεκτή τιμή, ακόμη και ως προς τον προμηθευτή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών μερικές φορές (Gwebu et al., 2011), έχει εφαρμοστεί σε διάφορες 

παραλλαγές όσον αφορά την τιμολόγηση και τους όρους διεξαγωγής της.  

Αρχική ιδέα από τους ιστοτόπους δημοπρασιών αυτού του τύπου ήταν να επιτρέπουν 

σε κάθε χρήστη να υποβάλλει μόνο μία προσφορά για κάθε επιθυμητό προϊόν ή 

υπηρεσία, η οποία είτε να γίνεται αποδεκτή είτε όχι, χωρίς να του δίνουν το δικαίωμα 

επανάληψης προσφοράς. Με αυτόν τον τρόπο επιθυμούσαν οι εταιρίες των ιστοτόπων 

να απαλλαγούν από τους χρήστες οι οποίοι αυξάνοντας κάθε φορά την προσφορά τους 

κατά ένα πολύ μικρό ποσό από την προηγούμενη, επιδίωκαν να πετύχουν την ελάχιστη 

αποδεκτή τιμή που θα τους έδινε το δικαίωμα να αποκτήσουν το δημοπρατούμενο 

αγαθό ή υπηρεσία. Ωστόσο αυτή η στρατηγική αμφισβητήθηκε ως προς την 

αποτελεσματικότητά της αφού κάτω από την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο, 

ένας χρήστης μπορεί με τη χρήση διαφορετικών λογαριασμών να υποβάλλει στην ουσία 

πολλές προσφορές, μία από κάθε λογαριασμό, μέχρι να επιτύχει εκείνη την νικήτρια 

προσφορά (Fay, 2004). Λύση στο ανωτέρω πρόβλημα και τον περιορισμό των 

συνεχόμενων προσφορών από τη μεριά του πελάτη αποτελεί το τέλος προσφοράς 

(bidding fee), το οποίο  αποτρέπει τους πελάτες από το να υποβάλλουν πολλές 

προσφορές, αυξημένες κάθε φορά κατά ένα μικρό βήμα (bid increment), οδηγώντας 

τους σε υιοθέτηση στρατηγικής λιγότερων προσφορών αλλά με μεγαλύτερες αυξήσεις 

στις τιμές των υποβληθείσων προσφορών τους (Bernhardt & Spann, 2010). 
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Επίσης, οι δημοπρασίες ονοματισμού τιμής αρχικά χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την 

αγοραπωλησία ενός μεμονωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας (itemwise bidding), όπως 

είναι η αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου, ενώ στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι 

επιτρέποντας στους χρήστες να υποβάλλουν προσφορά για την απόκτηση 

συνδυαστικών συναφών προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως η αγορά ενός πλήρους πακέτου 

διακοπών που συμπεριλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή κλπ. θα μπορούσε να 

λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά και ίσως και με μεγαλύτερη επιτυχία (Amaldoss 

& Jain, 2008).  

Ο τρόπος λειτουργίας και διεξαγωγής μιας δημοπρασίας ονοματισμού τιμής είναι ο 

ακόλουθος. Ο πελάτης εισάγει στην ηλεκτρονική φόρμα το ποσό το οποίο είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει για το προϊόν ή την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει και στην 

συνέχεια ο ηλεκτρονικός ιστότοπος διεξάγει αναζήτηση, με τη χρήση αλγορίθμων, για 

να βρει αν υπάρχει κάποια αντιστοίχιση στην επιθυμία του πελάτη. Αν βρεθεί κάποια 

αντιστοίχιση σχετικά με το επιθυμητό αγαθό ή υπηρεσία για τον πελάτη και η 

προσφορά που υποβλήθηκε είναι ανώτερη από την κρυφή τιμή που ο ιστότοπος έχει 

ορίσει, τότε η προσφορά γίνεται αποδεκτή και η εταιρεία που διατηρεί τον ιστότοπο 

έχει κέρδος ίσο με την διαφορά της προσφοράς από την κρυφή οριζόμενη τιμή. Αν όχι, 

τότε ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί η εταιρία του ιστότοπου σχετικά με το 

δικαίωμα υποβολής πολλαπλών προσφορών όπως περιγράφηκε παραπάνω, ο πελάτης 

είτε μπορεί να συνεχίσει να υποβάλλει ολοένα και βελτιωμένες προσφορές 

αποδεχόμενος το τέλος υποβολής προσφοράς (bidding fee) είτε του απαγορεύεται για 

ένα χρονικό διάστημα να υποβάλλει νέα προσφορά για αυτό το αγαθό ή υπηρεσία 

(Gwebu et al., 2011). 

Η δημοπρασία ονοματισμού τιμής βρίσκει με ιδιαίτερη επιτυχία εφαρμογή στην 

αγοραπωλησία ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ εγχειρήματα για την πώληση αγροτικών 

προϊόντων μέσω αυτής δεν στέφθηκαν από επιτυχία (Laudon, 2012). 

7.8.5 Διπλή δημοπρασία (Double auction) 

Η διπλή δημοπρασία είναι μία μορφή δημοπρασίας εντελώς διαφορετική σε φιλοσοφία 

από τις προηγούμενες που αναλύθηκαν παραπάνω. Βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στις 

διεθνείς οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές συναλλάγματος, εμπορευμάτων καθώς 

και χρηματοπιστωτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 

και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Gjerstad & Dickhaut, 1995). 

Πρόκειται για μία διαδραστική μορφή αγοράς όπου πολλοί πωλητές και πολλοί 

αγοραστές συναντώνται προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πράξη της 
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εμπορικής συναλλαγής. Μία εμπορική συναλλαγή η οποία στην συγκεκριμένη μορφή 

δημοπρασίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης 

όπως διαμορφώνονται κάθε χρονική στιγμή, σε αντίθεση με τις άλλες μορφές 

δημοπρασιών όπου αυτό το στοιχείο εκλείπει και που τα επίπεδα τιμών και ποσοτήτων 

βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις προσωπικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις των 

ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το προς δημοπράτηση αγαθό ή υπηρεσία. 

Σε αυτή τη δημοπρασία τόσο οι πωλητές όσο και οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να 

υποβάλλουν μία προσφορά. Οι μεν πωλητές με την προσφορά τους δηλώνουν στην 

ουσία την τιμή στην οποία ενδιαφέρονται να πουλήσουν ενώ οι δε αγοραστές δηλώνουν 

την τιμή στην οποία ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Οι προσφορές που δηλώνονται 

ωστόσο είναι ορατές από όλους τους άλλους συμμετέχοντες, τόσο στους αγοραστές όσο 

και στους πωλητές. Έτσι όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν γνώση του επιπέδου τιμών που 

μπορούν να πουληθούν και να ζητηθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. Οι πωλητές 

υποβάλλουν προσφορά ενώ το ίδιο κάνουν και οι αγοραστές. Αν βρεθούν προσφορές 

που να αντιστοιχίζονται μεταξύ τους, τότε η συναλλαγή ολοκληρώνεται επιτυχώς (Par-

sons et al., 2006). 

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της δημοπρασίας αποτελεί το γεγονός πως η διπλή 

δημοπρασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία περίοδο (one shot) καθώς επίσης και σε 

πολλές περιόδους διαπραγματεύσεων. Ο λόγος που γίνεται αυτή η διάκριση είναι ότι 

όσο πιο πολλές είναι οι περίοδοι διαπραγματεύσεων τόσο πιο πιθανό θα είναι οι τιμές 

της αγοράς να φτάσουν σε κάποιο είδος ισορροπίας (Parsons et al., 2006). 

Κατά τους Gode & Sunter, (1993), οι δημοπρασίες διπλού τύπου μπορούν να 

διακριθούν  στις συγχρονισμένες δημοπρασίες (synchronized auctions) και στις 

συνεχείς δημοπρασίες (continuous auctions). Στις συγχρονισμένες δημοπρασίες 

επιτρέπεται από όλους ταυτόχρονα να υποβάλλουν προσφορές για πώληση ή για αγορά, 

χωρίς να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή το ύψος των προσφορών των άλλων μερών. Αν 

υπάρξουν προσφορές για ζήτηση και αγορά που να αντιστοιχίζονται μεταξύ τους τότε 

θα υπάρξουν και επιτυχείς συναλλαγές. Για τις υπόλοιπες προσφορές που δεν 

αντιστοιχίζονται μεταξύ τους η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθούν 

επιτυχείς συναλλαγές.  

Όσον αφορά τις συνεχείς δημοπρασίες, επιλέγεται κάθε φορά τυχαία κάποιος που θέλει 

να υποβάλει μία προσφορά είτε για πώληση είτε για αγορά. Αν στη διαδικασία δεν 

επιτρέπεται η αντικατάσταση (replacement) τότε ο καθένας έχει το δικαίωμα να 

υποβάλει μόνο μία προσφορά, χωρίς να μπορεί να υποβάλει δεύτερη μέχρι να 
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υποβάλουν όλοι την δική τους προσφορά, να ολοκληρωθεί δηλαδή ένας κύκλος 

προσφορών. Αν υπάρχει δικαίωμα αντικατάστασης (replacement), τότε επιτρέπεται από 

αυτόν που έχει επιλεγεί για να υποβάλει προσφορά, να μπορεί να υποβάλει ένα σύνολο 

προσφορών χωρίς να επιτρέπεται στους άλλους εκείνη τη στιγμή να υποβάλλουν τις 

δικές τους. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθεί η διαδικασία της αντιστοίχισης προσφορών όπως 

αναλύθηκε ανωτέρω για τις συγχρονισμένες δημοπρασίες, ώστε να ολοκληρωθούν 

επιτυχώς οι εμπορικές συναλλαγές. 

7.8.6 Δημοπρασία ομαδικών αγορών (Group Buying Auction) 

Οι δημοπρασίες ομαδικών αγορών διευκολύνουν την ομαδική αγορά προϊόντων ή 

υπηρεσιών σε δυναμικά προσαρμοσμένες μειωμένες τιμές, ανάλογα με την αγορά 

μεγάλης ποσότητας. Σε αντίθεση με τους περισσότερους μηχανισμούς δημοπρασιών, 

όπου οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές δρουν ανταγωνιστικά ο ένας απέναντι στον άλλο, σε 

αυτού του τύπου τη δημοπρασία ενυπάρχει το κίνητρο συγκέντρωσης και συνεργασίας 

μεταξύ των αγοραστών προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα επίπεδα τιμών λόγω του 

μεγάλου όγκου αγαθών ή υπηρεσιών που θα ζητηθεί από τον προμηθευτή. Η 

γενικότερη φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται αυτού του τύπου η δημοπρασία 

είναι ότι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου, την ίδια 

χρονική στιγμή μπορεί να έχουν την ίδια επιθυμία για την απόκτηση ενός 

συγκεκριμένου τύπου αγαθού ή υπηρεσίας. Έτσι μέσω της δημοπρασίας ομαδικών 

αγορών μπορούν να συγκεντρωθούν και να ασκήσουν μία συνολική πίεση στον 

προμηθευτή ώστε να επιτύχουν καλύτερες τιμές αγοράς (Chen et al., 2007). 

Η δημοπρασία ομαδικών αγορών, στην οποία συμμετέχουν ένας πωλητής και πολλοί 

υποψήφιοι αγοραστές, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ο πωλητής 

καθορίζει τον συνολικό χρόνο που θα διεξαχθεί η δημοπρασία, την συνολική ποσότητα 

που επιθυμεί να δημοπρατήσει καθώς επίσης και την καμπύλη τιμολόγησης του, 

δηλαδή την τιμή στην οποία θα πουλήσει την κάθε μονάδα του προϊόντος του ανάλογα 

με την συνολική ποσότητα που πρόκειται να του ζητηθεί. Στη δεύτερη φάση, οι 

υποψήφιοι αγοραστές υποβάλλουν τις προσφορές τους δηλώνοντας την ποσότητα και 

την τιμή στην οποία επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά. Η δημοπρασία τελειώνει 

όταν ικανοποιηθεί μια από τις παρακάτω δύο συνθήκες. Είτε όταν ο αρχικά δηλούμενος 

χρόνος τελειώσει είτε όταν ο αριθμός των προσφερόμενων μονάδων καλυφθεί από τη 

ζήτηση. Νικητές της δημοπρασίας είναι όλοι εκείνοι που υποβάλλανε προσφορά 

μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε στο τέλος της 
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δημοπρασίας και πληρώνουν στην τιμή κλεισίματος ανεξαρτήτως του ύψους της 

προσφοράς τους (Chen et al., 2002). 

Η δημοπρασία ομαδικών αγορών βρίσκει κυρίως επιτυχή εφαρμογή σε περιπτώσεις 

B2B πωλήσεων, διότι οι επιχειρήσεις προβαίνουν στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων 

προμηθειών από τους προμηθευτές τους (Laudon, 2012). Επίσης είναι κατάλληλη και 

προτιμάται από προμηθευτές σαν τρόπος προώθησης των προϊόντων τους έναντι των 

αγορών σταθερής τιμολογιακής πολιτικής, εφόσον δεν γνωρίζουν επακριβώς το 

καθεστώς ζήτησης για τα προϊόντα τους (Chen et al., 2007). 

7.8.7 Δημοπρασία Αμερικάνικου τύπου (Yankee Auction) 

Η Αμερικάνικη πλειοδοτική Δημοπρασία είναι ένας δημοφιλής τύπος δημοπρασίας που 

χρησιμοποιείται όταν ο πωλητής έχει μία μεγάλη ποσότητα του ιδίου αγαθού την οποία 

επιθυμεί να πωλήσει σε ένα αριθμό προμηθευτών. Μάλιστα αποτελεί μια ειδική 

περίπτωση δημοπρασιών Αγγλικού τύπου για πολλαπλές μονάδες προϊόντων (Bapna, 

Goes, & Gupta, 2001).  

Ο πωλητής του αγαθού είναι απαραίτητο να προσδιορίσει πριν την διεξαγωγή της 

δημοπρασίας τρείς βασικές παραμέτρους. Την ελάχιστη τιμή μονάδας για τα αγαθά του, 

την συνολική ποσότητα που επιθυμεί να πουλήσει καθώς και την διάρκεια της 

δημοπρασίας.  Από την άλλη μεριά ο αγοραστής χρειάζεται να δώσει δύο τιμές κατά 

την υποβολή της προσφοράς του, οι  οποίες είναι η τιμή καθώς και η ποσότητα που 

επιθυμεί να αγοράσει σε αυτή την τιμή.  

Εφόσον ο αγοραστής υποβάλει προσφορά εντός του προκαθορισμένου χρόνου, με τιμή 

μονάδας μεγαλύτερη της αρχικής τιμής που καθορίστηκε από τον πωλητή τότε εφόσον 

υπάρχει διαθέσιμη όλη η ποσότητα που ο αγοραστής ζήτησε του παραχωρείται 

προσωρινά αλλιώς αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα, που σημαίνει ότι έχουν 

προηγηθεί προσφορές άλλων συμμετεχόντων, τότε το σύστημα ελέγχει την τιμή 

μονάδος που έχει προσφέρει και κάνει τα ακόλουθα: 

 Αν η τιμή αυτή, είναι ίση ή μικρότερη από τις τιμές που έχουν ήδη υποβληθεί από 

τους άλλους συμμετέχοντες, τότε η συγκεκριμένη προσφορά του υποψήφιου 

αγοραστή απορρίπτεται.  

 Αν η τιμή αυτή, είναι μεγαλύτερη από τις τιμές που έχουν ήδη υποβληθεί, τότε το 

σύστημα παίρνει την ποσότητα από άλλον (ή άλλους) συμμετέχοντα που έχει 

προσφέρει μικρότερη τιμή μονάδος και την δίνει προσωρινά σε αυτόν.  
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Στο κλείσιμο της δημοπρασίας οι ποσότητες επιμερίζονται στους νικητές με βάση τον 

παρακάτω κανόνα. Προτεραιότητα έχουν αυτοί που κάνανε τις καλύτερες προσφορές 

σε τιμή. Αν το κριτήριο της τιμής δεν δίνει κάποιον νικητή ακολουθεί το κριτήριο της 

ποσότητας που ζητήθηκε από τους αγοραστές και αν και η ποσότητα δεν μπορεί να 

δώσει κάποιον νικητή τότε ακολουθεί το κριτήριο της χρονικής στιγμής που 

υποβλήθηκε η προσφορά, με αυτόν που υπέβαλε πιο νωρίς την προσφορά του να είναι 

και ο τελικός νικητής (Bapna et al, 2004). 

7.9 Κατηγορίες πελατών ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οι 

δημοπρασίες των αγροτικών προϊόντων μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό 

τρόπο μέσα από τις συλλογικές αγροτικές ενώσεις δηλαδή μέσω συνεταιρισμών, οι 

οποίοι υιοθετούν ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημοπρασιών, 

για την προώθηση των προϊόντων τους. Οι πελάτες οι οποίοι δύναται να χρησιμοποιούν 

αυτές τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να καρπώνονται τα οφέλη των υπηρεσιών που 

τους παρέχουν, είναι οι παρακάτω (Ernst, & Woods, 2006): 

 Οι παραγωγοί-μέλη του συνεταιρισμού που επιθυμούν να διαπραγματευτούν 

την σοδειά τους 

 Επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης 

 Μικρά μανάβικα 

 Μεγάλες αλυσίδες supermarket 

 Ξενοδοχεία 

 Διάφορες μορφές Ν.Π.Δ.Δ όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες και άλλα 

 Χονδρέμποροι τροφίμων και αγροτικών προϊόντων 

 Μικροπωλητές της λεγόμενης λαϊκής αγοράς 

7.10 Λόγοι επιτυχίας των ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων 

Η επιτυχία ενός δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, κρίνεται από την ικανοποίηση 

των αναγκών κυρίως των πελατών του αλλά και των προμηθευτών-παραγωγών. 

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας των δημοπρατηρίων είναι οι ακόλουθοι (Ernst, & 

Woods, 2006): 

1. Η δέσμευση των παραγωγών – μελών του συνεταιρισμού να προσφέρουν προς 

δημοπράτηση μεγάλο όγκο καθώς και ποικιλία παραγόμενων προϊόντων καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων των τιμών για αυτά. 
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Αυτό θα έχει ως συνέπεια, το δημοπρατήριο να έχει προς διάθεση, όλο το 

χρόνο, όλα τα εποχιακά και μη αγροτικά προϊόντα για την κάλυψη της ζήτησης 

2. Η διάθεση ποιοτικών προϊόντων από τους παραγωγούς – μέλη του αγροτικού 

συνεταιρισμού είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντας ικανοποίησης των 

υφιστάμενων πελατών αλλά και προσέλκυσης νέων πελατών 

3. Η προσεγμένη και ποιοτική συσκευασία των αγροτικών προϊόντων (μέγεθος και 

υλικό συσκευασίας), ενεργούν σημαντικά και συμπληρωματικά στην ψυχολογία 

και διάθεση των υποψήφιων αγοραστών να πάρουν μέρος σε μία δημοπρασία 

4. Η διαφήμιση και προώθηση του δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων και του 

ηλεκτρονικού τρόπου διεκπεραίωσης της διαδικασίας της δημοπρασίας από τη 

διοίκηση του αγροτικού συνεταιρισμού, είναι σημαντική παράμετρος για τη 

διεύρυνση του πελατολογίου 

5. Η καλή φήμη και αξιοπιστία του ηλεκτρονικού τρόπου πραγματοποίησης της 

δημοπρασίας καθώς και των προμηθευτών αλλά και αγοραστών είναι 

καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία ενός 

δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων  που υιοθετεί τον ηλεκτρονικό τρόπο 

διεξαγωγής δημοπρασιών (Houser & Wooders, 2006) 

7.11 Τα οφέλη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην προώθηση των αγροτικών 

προϊόντων 

Η χρήση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, ως μέσο πώλησης και προώθησης της 

αγροτικής παραγωγής, απαριθμεί πολλά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς των 

αγροτικών προϊόντων όσο και για τους υποψήφιους αγοραστές (Lin & Joyce, 2004 ; 

Xiaoping et al., 2009 ; Banker & Mitra, 2007, Lucking- Reiley, 1999). Ακολουθεί μία 

συνοπτική παρουσίαση των οφελών που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 

αποκομίσουν. 

 Μείωση των μεσαζόντων μεταξύ παραγωγού και τελικού αγοραστή 

 Διεξαγωγή των δημοπρασιών 7 μέρες τη βδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο 

 Χαμηλότερο κόστος για τους παραγωγούς σε σύγκριση με την παραδοσιακή 

δημοπρασία και τους άλλους παραδοσιακούς τρόπους πώλησης των αγροτικών 

προϊόντων 

 Χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για τους υποψήφιους αγοραστές, με την 

ψηφιακή τους πλέον παρουσία, χωρίς να επιβαρύνονται με τα κόστη μεταφοράς 

στον τόπο διεξαγωγής της παραδοσιακής δημοπρασίας  
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 Διεύρυνση υποψήφιου πελατολογίου και προσέλκυση νέων πελατών από 

οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο 

 Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των παραγωγών – προμηθευτών που 

συμμετέχουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν 

να ωφεληθούν από την ανταγωνιστική μορφή αγοράς που δημιουργείται, με 

συνέπεια την εύρεση αγροτικών προϊόντων, καλύτερων από άποψη ποιότητας 

και φθηνότερων από άποψη τιμής 

 Στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων, μπορούν να συμμετέχουν 

περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές απ’ ότι στις παραδοσιακές δημοπρασίες, 

όπου ο αριθμός των υποψήφιων αγοραστών είναι περιορισμένος 

 Ο ηλεκτρονικός τρόπος διεξαγωγής μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις αθέμιτες 

πρακτικές και συνεργασίες που πραγματοποιούν οι υποψήφιοι αγοραστές, όταν 

συνυπάρχουν στο χώρο διεξαγωγής της παραδοσιακής δημοπρασίας 

 Οι παραγωγοί απαλλάσσονται από το ρίσκο να καθορίσουν την τιμή στην οποία 

θα πουλήσουν το προϊόν τους, κάτι το οποίο συμβαίνει στους παραδοσιακούς 

τρόπους πώλησης. Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης είναι υπεύθυνες 

στον καθορισμό των τιμών 

 Ο ηλεκτρονικός τρόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών, επιταχύνει τις 

διαδικασίες πώλησης των αγροτικών προϊόντων έναντι των παραδοσιακών 

τρόπων προώθησης ενώ ταυτόχρονα υπόσχεται βελτίωση του κύκλου εργασιών 

των παραγωγών 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, απλοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες διεξαγωγής 

της για τα μέρη που συμμετέχουν, ενώ παράλληλα επιτρέπουν και υποστηρίζουν 

ποικίλες μορφές δημοπράτησης κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην παραδοσιακή 

μορφή δημοπρασιών 

7.12 Προβλήματα και μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών κατά την 

προώθηση των αγροτικών προϊόντων 

Παρά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής δημοπράτησης αγροτικών προϊόντων όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω, εντούτοις υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα και 

προβλήματα που δημιουργεί ο ηλεκτρονικός τρόπος και τα οποία είναι άξια αναφοράς. 

Το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι αγοραστές δεν 

μπορούν να επιβεβαιώσουν και να επιθεωρήσουν την ποιότητα του υπό δημοπράτηση 

προϊόντος, όπως συνέβαινε με τη φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της 

δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων (Lucking- Reiley, 1999). Εντούτοις, οι νέες 
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τεχνολογίες της πληροφορικής παρέχουν τη δυνατότητα, μέσα από εικόνες και βίντεο, 

της παρουσίασης των αγροτικών προϊόντων αρκεί βέβαια να υπάρχει κλίμα 

εμπιστοσύνης από τους υποψήφιους αγοραστές προς τους παραγωγούς – πωλητές αλλά 

και του ιστοτόπου. 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών σχετίζεται με την 

ασφάλεια και την αξιοπιστία του ιστοτόπου, σε θέματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές που πραγματοποιούνται (Lin & Joyce, 2004). Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος 

ελλοχεύει σε όλες τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου και όχι μόνο στις 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες ενώ ολοένα νέες τεχνολογίες υπόσχονται τεράστιο βαθμό 

ασφάλειας σε θέματα διαδικτυακών συναλλαγών. 

Τέλος, στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων μπορούν να 

πραγματοποιηθούν ένα σύνολο απατών. Η αναλυτική περιγραφή τους είναι απαραίτητη 

ώστε τόσο οι παραγωγοί – πωλητές όσο και οι υποψήφιοι αγοραστές να είναι ενήμεροι 

και να προσπαθούν να αποφεύγουν την πιθανότητα να πέσουν θύματα σε κάποια από 

αυτές.     

7.13 Απάτες στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης της διεκπεραίωσης των δημοπρασιών, εγκυμονεί 

σημαντικός κίνδυνος εξαπάτησης για κάποιο από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

Γενικότερα, οι απάτες που μπορούν να εμφανιστούν σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που μπορεί να 

πραγματοποιηθούν. Συνεπώς, υπάρχουν οι απάτες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, 

οι απάτες κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και οι απάτες που μπορεί να 

συμβούν μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Dong et al., 2009). Το 

σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει την διάκριση αυτών των απατών. 

 

Εικόνα 7: Οι 3 γενικές κατηγορίες απατών μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Πηγή: 

Dong et al., 2009) 
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7.13.1 Απάτες πριν τη δημοπρασία 

Σε αυτή την κατηγορία απατών συμπεριλαμβάνονται απάτες όπως η παραποίηση 

στοιχείων για τα υπό διαπραγμάτευση προϊόντα, η διαπραγμάτευση προϊόντων της 

λεγόμενης «μαύρης» αγοράς, και η τριγωνοποίηση (δημοπράτηση προϊόντων, τα οποία 

έχουν αποκτηθεί με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες από τους πωλητές της δημοπρασίας 

και μεταβίβαση του κινδύνου της παράνομης κατοχής, στους δυνητικούς αγοραστές της 

δημοπρασίας).  

7.13.2 Απάτες μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 

Μετά το τέλος της διαδικασίας της δημοπρασίας, δύο είναι οι πιθανότερες απάτες που 

μπορεί να πραγματοποιηθούν. Η πρώτη αφορά στη μη παράδοση του προϊόντος στον 

νικητή της δημοπρασίας και η δεύτερη στη μη καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου από 

την πλευρά του νικητή της δημοπρασίας στον πωλητή. 

7.13.3 Απάτες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Οι απάτες αυτής της κατηγορίας, οφείλονται στο κύριο χαρακτηριστικό που διέπει τις 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες, την ασύμμετρη πληροφόρηση που υπάρχει μεταξύ 

πωλητών και υποψήφιων αγοραστών και συνήθως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν 

αντιληπτές. Όπως φαίνεται και από το σχήμα που ακολουθεί, διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες ανάλογα με το ποιός τις επιχειρεί ώστε να πετύχει όφελος υπέρ του. Βέβαια, 

η κάθε μία από τις απάτες που θα αναλυθούν στη συνέχεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τον τύπο δημοπρασίας που επιλέγεται και τους όρους διεξαγωγής του. 

 

Εικόνα 8: Οι απάτες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

(Πηγή: Dong et al., 2009) 

7.13.3.1 Απάτες προερχόμενες από τον πωλητή 

Οι πιο συνηθισμένες απάτες που μπορεί να διαπράξει ο πωλητής σε μία ηλεκτρονική 

δημοπρασία είναι οι παρακάτω: 
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1. Το ανταγωνιστικό δόλωμα (competitive shilling)          

Ο πωλητής του προϊόντος, εκμεταλλευόμενος την ανωνυμία που του παρέχει η 

ηλεκτρονική διαδικασία της δημοπρασίας, λειτουργεί ως υποψήφιος αγοραστής, 

υποβάλλοντας προσφορές (συνήθως με διαφορετικό κωδικό χρήστη), με σκοπό 

να καθοδηγήσει την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα προς όφελός του 

2. Δόλωμα αποθεματικής τιμής (reserve price shilling)    

Ο εκάστοτε πωλητής που επιθυμεί να διαθέσει το προϊόν του μέσω της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, συνήθως καταβάλει ένα αντίτιμο, για την τιμή 

εκκίνησης, (reserve price) της δημοπρασίας. Σε περίπτωση που ο πωλητής 

επιθυμεί να καταβάλει όσο το δυνατό μικρότερο αντίτιμο, ορίζει την τιμή 

εκκίνησης σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με την πραγματική του αξία. Στη 

συνέχεια ο ίδιος με διαφορετικό κωδικό χρήστη ή κάποιος συνεργάτης του, 

υποβάλλει προσφορά ώστε το προϊόν να αποκτήσει εκείνη τη στιγμή της 

δημοπρασίας την πραγματική του αξία. Ωστόσο, με αυτή την απάτη ο πωλητής 

αναλαμβάνει το ρίσκο,  να μην υπάρξει κάποια καλύτερη προσφορά με 

συνέπεια ο ίδιος να είναι ο νικητής της δημοπρασίας. Αποτέλεσμα αυτής της 

παραβατικής ενέργειας είναι ο πωλητής να κληθεί να πληρώσει όχι μόνο το 

αρχικό αντίτιμο αλλά και το αντίτιμο που αντιστοιχεί στον αγοραστή ως αμοιβή 

του κατόχου του ηλεκτρονικού ιστοτόπου για τις υπηρεσίες που παρείχε 

3. Δόλωμα επαναγοράς (buy-back shilling) 

Σε αυτή την απάτη, αν η τελική τιμή λίγο πριν το κλείσιμο της δημοπρασίας δεν 

ικανοποιεί τον πωλητή, ο πωλητής του προϊόντος υποβάλλει μία προσφορά (με 

διαφορετικό κωδικό χρήστη), με σκοπό να είναι ο ίδιος νικητής της 

δημοπρασίας και να διαθέσει σε επόμενη δημοπρασία το προϊόν του ώστε να 

πετύχει κάποια καλύτερη τιμή 

4. Ψευδής υποβολή προσφοράς (false bidding) 

Αυτός ο τύπος απάτης μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν ο επιλεγμένος τύπος 

διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι η ενσφράγιστη προσφορά δεύτερης 

υψηλότερης τιμής (Vickrey). Σε αυτήν την περίπτωση, ο διοργανωτής της 

δημοπρασίας και κάτοχος του ηλεκτρονικού ιστοτόπου, ενημερώνει τον πωλητή 

για την υψηλότερη και την δεύτερη υψηλότερη προσφορά, δίνοντας του τη 

δυνατότητα να υποβάλλει μία προσφορά η οποία να είναι μικρότερη της 

υψηλότερης αλλά μεγαλύτερη της δεύτερης υψηλότερης. Αυτό σημαίνει ότι ο 

νικητής της δημοπρασίας, ο οποίος πληρώνει την τιμή της δεύτερης υψηλότερης 
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προσφοράς, να πληρώσει περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε κανονικά, 

συνεπώς μεγαλύτερα κέρδη για τον πωλητή. 

7.13.3.2 Απάτες προερχόμενες από τον αγοραστή 

Οι πιο συνηθισμένες απάτες που μπορεί να διαπράξει ο αγοραστής σε μία ηλεκτρονική 

δημοπρασία είναι οι παρακάτω: 

1. Προσφορά σκίασης (bid shading) 

Αυτή η απάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ο τύπος δημοπρασίας που 

επιλέγεται είναι η δημοπρασία πρώτης ενσφράγιστης τιμής, όπου οι αγοραστές 

δεν γνωρίζουν τις προσφορές των άλλων. Σε αυτή την περίπτωση κάποιος 

αγοραστής, λίγο πριν το κλείσιμο της δημοπρασίας, μαθαίνει με παράνομο 

τρόπο την υψηλότερη μέχρι εκείνη τη στιγμή προσφορά και υποβάλλει μία 

ακόμα η οποία να είναι λίγο υψηλότερη της νικητήριας 

2. Απάτη πολλαπλών προσφορών (multiple bidding) 

Αυτού του είδους η απάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε ιστοτόπους 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, που επιτρέπουν στους υποψήφιους αγοραστές να 

αποσύρουν τις προσφορές τους. Ο υποψήφιος αγοραστής που πραγματοποιεί 

αυτή την απάτη, υποβάλλει από διαφορετικούς λογαριασμούς προσφορές, οι 

οποίες είναι πολύ υψηλότερες από την πραγματική αξία του προϊόντος. 

Συνέπεια αυτής της πράξης του, είναι να αποθαρρύνει τους άμεσους 

ανταγωνιστές του από την υποβολή προσφορών. Λίγο πριν το τέλος της 

δημοπρασίας, αποσύρει τις πολύ υψηλές προσφορές και αφήνει την μικρότερη 

προσφορά, η οποία είναι πολύ πιθανό να είναι και η νικητήρια αφού οι άλλοι 

αγοραστές δεν συμμετείχαν στη δημοπρασία 

 

3. Συνεννοημένη υποβολή προσφορών (bidding rings) 

Μία ομάδα υποψήφιων αγοραστών συνεννοείται πριν τη διεξαγωγή της 

δημοπρασίας, ώστε να μην υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές ή να 

υποβάλλουν κάλπικες προσφορές. Αποτέλεσμα αυτής της απάτης είναι η 

μείωση του πραγματικού ανταγωνισμού και η απόκτηση του προϊόντος σε πολύ 

χαμηλότερη τιμή έναντι της τιμής που θα διαμορφωνόταν εφόσον η δημοπρασία 

πραγματοποιούνταν υπό κανονικές συνθήκες. 
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Κεφάλαιο 8: Μελέτη περίπτωσης του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου 

της AuctionsPlus Pty Ltd. 

8.1 Η περίπτωση της AuctionsPlus Pty Ltd 

Η AuctionsPlus, η οποία δραστηριοποιείται στην Αυστραλία, είναι ένας πάροχος 

υπηρεσιών προς την αγροτική κοινότητα της χώρας, προσφέροντας τη δυνατότητα 

διεξαγωγής διαδικτυακών ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε πραγματικό χρόνο. Η 

AuctionsPlus, μέσω της διαδικτυακής της παρουσίας και υπόστασης, επιτρέπει την 

επιτυχή συναλλαγή αγροτικών προϊόντων ζωικής παραγωγής, τη νόμιμη ανταλλαγή του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί των ζώων που τελούν υπό διαπραγμάτευση καθώς 

επίσης και τον καθορισμό της κατώτατης αποδεκτής τιμής στην οποία ο προμηθευτής 

αποδέχεται να πουλήσει, χωρίς να είναι απαραίτητο τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να 

είναι παρόντα με τη φυσική τους υπόσταση κατά τη στιγμή της πώλησης.  

Το λογότυπο της AuctionsPlus Pty Ltd 

 

Εικόνα 9: Το λογότυπο της AuctionsPlus Pty Ltd (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

8.2 Ιστορική αναδρομή 

Η AuctionsPlus, ιδρύθηκε το 1986 ως ένα τμήμα της Αυστραλιανής επιτροπής κρέατος 

και ζωικού κεφαλαίου (Australian Meat and Livestock Corporation), με την αρχική 

επωνυμία να είναι Computer Aided Livestock Marketing (CALM). Όπως υποδηλώνει 

και η ανωτέρω επωνυμία, σκοπός της επιτροπής ήταν η δημιουργία μίας υποδιεύθυνσης 

η οποία θα δραστηριοποιούνταν στο Μάρκετινγκ και την προώθηση των προϊόντων του 

ζωικού κεφαλαίου με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής. Η CALM, 

ξεκίνησε επίσημα τη δραστηριότητά της καθώς και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 

από την 1
η
 Ιουλίου του 1987. Ωστόσο, το 1996 έπειτα από μία αναδιάρθρωση που 
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πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή, αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της υποδιεύθυνσης 

και η ανεξάρτητη λειτουργία της, ενώ η επωνυμία άλλαξε και μετονομάστηκε σε 

CALM Services Pty Limited.  Εν τέλει, το 2000, ο οργανισμός μετονομάστηκε σε 

AuctionsPlus Pty Ltd, μία επωνυμία η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα. 

Ο αρχικός σκοπός ίδρυσης του οργανισμού, ήταν η παροχή υπηρεσιών για την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή της ιδιοκτησίας των ζώων καθώς και η παροχή πληροφοριών 

προς τους παραγωγούς σε θέματα τιμών, μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα διαπίστωσης 

τιμών. Όσον αφορά το σύστημα δημοπρασιών του οργανισμού, κατά καιρούς έχει 

χρησιμοποιηθεί για τη δημοπράτηση μίας πληθώρας προϊόντων εκτός από αυτά του 

ζωικού βασιλείου, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα του συστήματος να 

προσαρμόζεται σε διαφορετικά προϊόντα και περιβάλλοντα πώλησης. 

Η AuctionsPlus, δεν είχε διαδικτυακή παρουσία μέχρι το 1998. Πριν το 1998, η 

πρόσβαση στο δίκτυο της, γινότανε μέσω Intranet με dial-up πρόσβαση με τη χρήση 

ενός απλού τηλεφωνικού αριθμού και ενός μόντεμ. Ωστόσο, με την πρόοδο της 

τεχνολογίας, την εξάπλωση και εμπορευματοποίηση του διαδικτύου και την ανάπτυξη 

της επιφάνειας εργασίας των Windows στα μέσα της δεκαετίας του 90΄, η 

AuctionsPlus, ανέπτυξε το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα της επέτρεπε την 

διαδικτυακή της παρουσία και την συμβατότητά της με όλα τα υπολογιστικά 

συστήματα.  

Η διαδικασία των δημοπρασιών μέχρι και το 2011, ακολουθούσε τη διαδικασία που 

προέβλεπε ο κώδικας που είχε γραφτεί από τους προγραμματιστές το 1986. Το μόνο 

που άλλαζε στην πορεία του χρόνου ήταν η επιφάνεια διεπαφής που συνεχώς 

εξελισσόταν. Από το 2011 και έπειτα, η AuctionsPlus, υιοθέτησε και έθεσε σε 

εφαρμογή μία νέα πλατφόρμα δημοπρασιών, η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια της 

εργασίας. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η κύρια εφαρμογή και υπηρεσία που παρέχει η πλατφόρμα 

της AuctionsPlus, αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και κυρίως τις δημοπρασίες 

αγροτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ωστόσο, οι προγραμματιστές της 

AuctionsPlus, έχουν αναπτύξει εφαρμογές λογισμικού που επιτρέπουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών καθώς και την πώληση και δημοπράτηση διαφόρων ειδών προϊόντων. 

Μερικές από τις πιο σημαντικές επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει και παρείχε η 

AuctionsPlus στη διάρκεια αυτών των ετών, είναι οι παρακάτω: 

 Δημοπρασίες δέρματος προβάτων 
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 Δημοπρασίες σιτηρών 

 Ευφυείς πράκτορες αγοράς, για την διανομή κρίσιμων δεδομένων της αγοράς, 

συμπεριλαμβάνοντας εκθέσεις και σχόλια 

 Πίνακας ανακοινώσεων, με σκοπό τη διανομή μηνυμάτων, που περιέχουν 

πληροφορίες σχετικές με προϊόντα προς πώληση ή δημοπράτηση καθώς και 

γενικές πληροφορίες, σε μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών  

 Διοργάνωση δημοπρασιών για λογαριασμό της αρχής των γαλακτοβιομηχανιών 

της περιοχής Queensland 

 Πώληση και δημοπράτηση γεωργικών μηχανημάτων 

 Δημοπρασίες περί δικαιωμάτων νερού 

 Δημοπρασίες χύμα κρασιού 

 Παγκόσμιες δημοπρασίες τριχώματος ζώων 

 Δημοπρασίες για συγκέντρωση κεφαλαίων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

8.3 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

Η AuctionsPlus, έχει ορίσει ένα σύνολο βασικών κανόνων και όρων, σύμφωνα με τους 

οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της. 

Βασική προϋπόθεση που ορίζει η AuctionsPlus, αποτελεί η εγγραφή όλων των χρηστών 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της καθώς και η αποδοχή και συμμόρφωση όλων με 

τους κανόνες λειτουργίας της. 

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση, αποτελεί  η αποδοχή των προμηθευτών ή των 

πρακτόρων που λειτουργούν για λογαριασμό τους καθώς και των αξιολογητών, να 

χρησιμοποιούν κατά την περιγραφή που απαιτείται στην αξιολόγηση των υπό 

δημοπράτηση ζώων και των άλλων προϊόντων ζωικού βασιλείου την ορολογία του 

επίσημου φορέα της Αυστραλίας (AUS_MEAT) για θέματα που αφορούν το ζωικό 

βασίλειο. 

Τέλος, οι διαθέσιμες επιλογές πώλησης, που η AuctionsPlus επιτρέπει στον προμηθευτή 

να επιλέξει, για τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι πελάτες θα υποβάλλουν τις 

προσφορές τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι οι συγκεκριμένες 

τρείς που ακολουθούν: 

 Ανά κεφάλι ζώου (Per Head): Η προσφορά του υποψήφιου πελάτη αφορά σε $ 

και cents, ανά κεφάλι ζώου της δημοπρατούμενης παρτίδας 

 Βάρος ζώου εν ζωή (Liveweight): Η προσφορά του υποψήφιου πελάτη αφορά 

σε $ και cents, ανά κιλό των ζώων της δημοπρατούμενης παρτίδας εν ζωή. Η 
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μέτρηση του βάρους, πραγματοποιείται βάσει πιστοποιημένων κλιμάκων που 

λαμβάνουν υπόψη διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν το βάρος των ζώων 

εν ζωή σε διάφορες χρονικές στιγμές, όπως οι ώρες που πέρασαν από τη στιγμή 

που το ζώο γευμάτισε 

 Βάρος σφαγιασμένου ζώου (Carcase Weight): Η προσφορά του υποψήφιου 

πελάτη αφορά σε $ και cents, ανά κιλό σφαγιασμένου κρέατος που προκύπτει 

από την δημοπρατούμενη παρτίδα των ζώων. Η μέτρηση βάρους του 

σφαγιασμένου κρέατος πραγματοποιείται σύμφωνα με πιστοποιημένες κλίμακες 

σφαγίου, που λαμβάνουν υπόψη και το βάρος που προστίθεται από το επίπεδο 

λίπους του σφαγιασμένου κρέατος   

8.4 Επίλυση διαφορών και διαμαχών 

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαμάχη και διαφωνία μεταξύ προμηθευτή και 

αγοραστή σε θέματα που αφορούν την εμπορική συναλλαγή και εφόσον το θέμα δεν 

μπορεί να διευθετηθεί από τις δύο μεριές, η επίλυση της διαμάχης αναθέτεται στην 

AuctionsPlus. 

Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο αγοραστής υποβάλλουν μία αίτηση προς την 

AuctionsPlus, στην οποία αναφέρουν αναλυτικά το θέμα προς επίλυση και πληρώνουν 

ένα αντίτιμο. Ο γενικός διευθυντής της AuctionsPlus, συστήνει επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από τον εαυτό του και από άλλα δύο μέλη τα οποία κατά τη γνώμη του 

διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και εμπειρία  για να διευθετήσουν θέματα τέτοιας 

φύσεως. 

8.5 Όροι εγγραφής στο σύστημα 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί την εγγραφή του στο σύστημα, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλλει προς έγκριση μία φόρμα ανάλογα με το ρόλο που του ταιριάζει καλύτερα και 

για τον οποίο θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της AuctionsPlus (υποψήφιος 

αγοραστής ζωντανών ζώων, πράκτορας πωλήσεων για λογαριασμό προμηθευτή, 

υποψήφιος αγοραστής ζώων που προορίζονται για σφαγείο). 

H AuctionsPlus είναι αρμόδια να δεχτεί ή να απορρίψει μία αίτηση εγγραφής, ενώ 

οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ανακαλέσει, να ανανεώσει ή να αλλάξει τους όρους 

προϋποθέσεων εγγραφής, ζητώντας από τους εγγεγραμμένους χρήστες επιπρόσθετα 

στοιχεία. 
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Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων από κάποιον χρήστη, θα πρέπει μέχρι 7 ημέρες πριν 

την οποιαδήποτε αλλαγή, ο χρήστης να ενημερώσει την AuctionsPlus, ώστε να 

πραγματοποιηθεί και η αλλαγή στο σύστημα. 

 

 

Εικόνα 10: Η Αίτηση εγγραφής στο σύστημα (Πηγή: auctionsplus.com.au) 
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8.5.1  Προϋποθέσεις εγγραφής πρακτόρων και διαχειριστών δημοπρασιών 

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής αυτών των χρηστών, αποτελεί η συμμόρφωσή τους, 

έναντι όλων των νομικών απαιτήσεων της περιοχής που δραστηριοποιούνται καθώς και 

έναντι στις απαιτήσεις της AuctionsPlus. Οι διαχειριστές των δημοπρασιών 

λειτουργούν για λογαριασμό της AuctionsPlus, έχοντας ως δραστηριότητα την ορθή 

διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

8.5.2 Προϋποθέσεις εγγραφής αγοραστών 

Κατά την εγγραφή τους, οι αγοραστές που προορίζουν την αγορά ζώων με σκοπό τη 

σφαγή τους, πρέπει: 

 Να διαβεβαιώσουν ότι τα ζώα που αγόρασαν, θα σφαγιαστούν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της AUS_MEAT 

 Να αποδεχτούν την παρουσία του προμηθευτή ή του πράκτορά του, σε 

περίπτωση που και οι ίδιοι το επιθυμούν κατά τη διάρκεια της σφαγής 

 Να παρέχουν αντίγραφο της σφαγής στην AuctionsPlus και στον προμηθευτή ή 

τον πράκτορά του, εντός δύο ημερών από τη στιγμή που αυτή θα 

πραγματοποιηθεί, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της σφαγής 

8.5.3 Προϋποθέσεις εγγραφής διαπιστευμένων αξιολογητών 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί ως διαπιστευμένος αξιολογητής, που θα αξιολογεί 

την παρτίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να παρευρεθεί στα μαθήματα εκπαίδευσης που 

είναι εγκεκριμένα από την AuctionsPlus και να συμπληρώσει κάποιες ώρες 

παρακολούθησης δίπλα από έναν έμπειρο αξιολογητή. Επίσης, θα πρέπει να 

αποδεχθούν το επίπεδο διαπίστευσης που θα τους δοθεί (Level I, II, III), κάτι που τους 

επιτρέπει δυνατότητα αξιολόγησης σε περιπτώσεις αντίστοιχου επιπέδου.  

8.6 Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων χρηστών 

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρώσουν το αντίστοιχο 

αντίτιμο που ορίζει η AuctionsPlus. Αν δεν πραγματοποιηθούν έγκαιρα οι πληρωμές η 

AuctionsPlus, μπορεί να τους επιβάλλει κάποια μορφή προστίμου. 

8.7 Δημοσιοποίηση και εμπιστευτικότητα δεδομένων 

Τόσο οι προμηθευτές όσο και οι αγοραστές κατά την εγγραφή τους αποδέχονται εκτός 

των άλλων και τα παρακάτω. 



 

69 

Οι προμηθευτές αποδέχονται και επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλους τους 

εγγεγραμμένους χρήστες στην καρτέλα τους, ώστε να δούνε τις αξιολογήσεις και τις 

κριτικές που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό τους κατά το παρελθόν. 

Οι αγοραστές αποδέχονται και επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλους τους 

εγγεγραμμένους χρήστες στην καρτέλα τους, ώστε να δούνε όλες τις αναφορές που 

σχετίζονται με τις αγορές που πραγματοποίησαν κατά το παρελθόν. 

8.8 Διαγραφή εγγεγραμμένων χρηστών 

Η AuctionsPlus, μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή χρηστών στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 Όταν ένας χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις της 

AuctionsPlus 

 Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει καταστεί αφερέγγυο 

 Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει αδίκημα  

 Όταν μία εταιρεία βρίσκεται σε φάση εκκαθάρισης 

Ακόμα και αν πραγματοποιηθεί διαγραφή ενός χρήστη, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να 

αποποιηθεί της πληρωμής των οποιονδήποτε υποχρεώσεων εκκρεμούν προς τα άλλα 

μέλη. 

8.9 Προϋποθέσεις υποβολής παρτίδας προς δημοπράτηση 

Η σύνθεση μίας παρτίδας που θα υποβληθεί στον κατάλογο προς δημοπράτηση, πρέπει 

να είναι της ίδιας κατηγορίας (ίδια ράτσα), ενώ επιτρέπεται να υπάρχουν σε αυτή την 

παρτίδα ζώα διαφορετικής κατηγορίας βάρους και επιπέδου λίπους. Επίσης στο έντυπο 

υποβολής της παρτίδας, ο προμηθευτής ή ο πράκτορας που λειτουργεί για λογαριασμό 

του, πρέπει να δηλώσει επιπλέον στοιχεία για ενδεχόμενες αρρώστιες των ζώων καθώς 

και για ορμόνες τις οποίες έδινε στα ζώα. 

8.10 Διαδικασία συμπλήρωσης εντύπου παρτίδας προς δημοπράτηση 

Ο προμηθευτής ή οπράλτορας που ενεργεί για λογαριασμό του, προκειμένου να εισάγει 

μία παρτίδα προς δημοπράτηση πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο με τις παρακάτω 

επιλογές της επιθυμίας του: 

 Επιλογή τρόπου δημοπράτησης της παρτίδας 

Ο προμηθευτής πρέπει να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι 

αγοραστές θα προβούν σε προσφορές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

δημοπρασίας (προσφορά ανά κεφάλι, ανά κιλό ζωντανού ζώου ή κιλό 
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σφαγιασμένου ζώου). Σε περίπτωση που επιλέξει οι προσφορές να 

πραγματοποιούνται ανά κιλό ζωντανού ζώου, θα πρέπει να ορίσει και τις 

πιστοποιημένες κλίμακες στις οποίες επιθυμεί να ζυγιστεί η παρτίδα του κατά 

την παράδοση 

 Επιλογές παράδοσης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει το μέρος και την ημερομηνία στην οποία 

θα παραδώσει την παρτίδα ενώ επίσης σε περίπτωση που έχει κάποια συμφωνία 

με κάποια μεταφορική θα πρέπει να το αναφέρει ώστε ο υποψήφιος αγοραστής 

να μπορεί να υπολογίσει το μεταφορικό κόστος.  

 Επιλογή κατώτατης τιμής (Reserve Price) 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να ορίσει την κατώτατη τιμή στην οποία αποδέχεται 

να πουλήσει την παρτίδα του, ώστε να καθοριστούν και τα αντίστοιχα επίπεδα 

τιμών υποβολής προσφορών (standard bid basis), τα οποία θα υπάρχουν κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η κατώτατη τιμή που θα δηλωθεί θα 

είναι άγνωστη στους υποψήφιους αγοραστές  

8.11 Διαδικασία αξιολόγησης παρτίδας προς δημοπράτηση 

Όταν μία παρτίδα εντάσσεται στον κατάλογο προς δημοπράτηση, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τη φόρμα αξιολόγησης που έχει συμπληρωθεί για αυτήν. Η 

αξιολόγηση μπορεί να αφορά μεμονωμένα ζώα ή μία ομάδα ζώων. Το έγγραφο της 

αξιολόγησης, αφού προηγουμένως έχει υπογραφεί τόσο από τον προμηθευτή ή τον 

πράκτορά του όσο και από τον αξιολογητή, στη συνέχεια αποστέλλεται στον υπεύθυνο 

διεξαγωγής της δημοπρασίας, πριν η παρτίδα υποβληθεί στον κατάλογο των 

επικείμενων δημοπρασιών.    

8.12 Διαδικασία ταυτοποίησης ζώων 

Εφόσον τα ζώα αξιολογήθηκαν μεμονωμένα, θα πρέπει όλα να φέρουν ετικέτα ή 

οποιοδήποτε άλλο σημάδι το οποίο αποδεικνύει την αξιολόγησή τους, ενώ αν η αρχική 

αξιολόγηση αφορά ομάδα ζώων, θα πρέπει κατά τη στιγμή της παράδοσης να 

αξιολογηθούν και να φέρουν την ετικέτα ή το σημάδι αξιολόγησης το καθένα απο αυτά. 
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Εικόνα 11: Το έντυπο υποβολής της παρτίδας προς δημοπράτηση (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 
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Εικόνα 12: Το έντυπο ατομικής αξιολόγησης της παρτίδας προς δημοπράτηση (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 
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Εικόνα 13: Το έντυπο ομαδικής αξιολόγησης της παρτίδας προς δημοπράτηση (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 
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Εικόνα 14: Το έντυπο συμπλήρωσης επιπρόσθετων στοιχείων της αξιολόγησης (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 

8.13 Η διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών 

Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που αφορούν την υποβολή και αξιολόγηση 

της παρτίδας προς δημοπράτηση, ο διαχειριστής της δημοπρασίας, οριστικοποιεί μέσω 

του πληροφοριακού συστήματος την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της 
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δημοπρασίας. Η αλλαγή και ακύρωση της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της 

δημοπρασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και δύο ημέρες πριν την ημερομηνία που 

έχει αρχικά δηλωθεί από το διαχειριστή της δημοπρασίας. 

Ο διαχειριστής, έχει το δικαίωμα να αποσύρει μία παρτίδα που υποβάλλεται προς 

δημοπράτηση αρκεί να το πράξει λίγο πριν αυτή ξεκινήσει. Επίσης, είναι υπεύθυνος να 

αποφασίσει την αποδοχή μίας προσφοράς, να επιλύσει οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να 

συμβεί κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και εν τέλει να αναδείξει τον νικητή της 

δημοπρασίας. 

8.13.1 Η αρχή της κυριότητας του πλειοδότη   

Οι πλειοδότες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών, πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από την αρχή της κυριότητας του πλειοδότη. Αυτό σημαίνει ότι ο 

πλειοδότης που υποβάλλει προσφορές στη δημοπρασία, τις υποβάλλει για λογαριασμό 

του και όχι για κάποιον άλλο. Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει προσφορές για 

λογαριασμό ενός τρίτου, τότε θα πρέπει να δηλώσει στο διαχειριστή τα στοιχεία του 

αγοραστή για τον οποίο υποβάλλει προσφορές πριν υπογραφεί το τελικό συμβόλαιο της 

πώλησης. 

8.13.2 Η συμπεριφορά του πλειοδότη κατά τη δημοπρασία  

Οι πλειοδότες θα πρέπει να συμμορφώνονται στις αρχές και τους περιορισμούς που έχει 

θέσει ο προμηθευτής για την υπό δημοπράτηση παρτίδα, προκειμένου οι προσφορές 

που υποβάλλουν να γίνονται δεκτές από το διαχειριστή. Μέχρι και 15 λεπτά πριν την 

έναρξη της δημοπρασίας, ο εκάστοτε πλειοδότης έχει το δικαίωμα να ορίσει το 

ανώτατο ποσό (limit bid), προκειμένου το σύστημα να πραγματοποιεί αυτόματα για 

λογαριασμό του προσφορές, κάθε φορά που κάποιος άλλος χρήστης υποβάλλει 

προσφορά καλύτερη από την εκάστοτε δική του. 

8.13.3 Τύπος δημοπρασίας και ανάδειξη νικητή 

Ο τύπος δημοπρασίας που χρησιμοποιείται, είναι η Αγγλικού τύπου, που σημαίνει ότι 

νικητής της δημοπρασίας ορίζεται εκείνος ο πλειοδότης ο οποίος κατά τη στιγμή λήξης 

της δημοπρασίας έχει υποβάλλει την υψηλότερη προσφορά. Για κάθε προσφορά που 

υποβάλλεται το τελευταίο λεπτό, υπάρχει επιπλέον χρόνος παράτασης στη λήξη της 

δημοπρασίας, ο οποίος φαίνεται στο ταμπλό που πραγματοποιούνται οι υποβολές 

προσφορών. 

Σε περίπτωση που η νικητήρια προσφορά καλύπτει την κρυφή κατώτατη τιμή που έχει 

ορίσει ο προμηθευτής, τότε ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου πώλησης. Εάν η 
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νικητήρια προσφορά, δεν καλύπτει την κατώτατη τιμή, ο διαχειριστής της δημοπρασίας 

επικοινωνεί με τον νικητή και το ενημερώνει για το αν επιθυμεί να αγοράσει την 

παρτίδα στην κατώτατη τιμή που όρισε ο προμηθευτής. Εφόσον ο νικητής δεν 

συμφωνήσει στο παραπάνω, ακολουθεί η επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και νικητή 

της δημοπρασίας, ώστε να συζητήσουν την περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους. 

Η νικητήρια τιμή δεν περιλαμβάνει τους ειδικούς φόρους που αντιστοιχούν για αγαθά ή 

υπηρεσίες. Ο φόρος προστίθεται μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας με βάση την 

τιμή που έχει συμφωνηθεί. 

8.14 Συνθήκες που ακολουθούν την πώληση 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση 

και στον κατάλογο είναι αληθείς. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε 

τροποποίηση της τιμής, σε περίπτωση που αρχικά έχει γίνει κάποια λανθασμένη 

εκτίμηση στην αξιολόγηση. 

Ο προμηθευτής με δικό του κόστος κατέχει την παρτίδα απο τη στιγμή της αξιολόγησης 

μέχρι τη στιγμή της παράδοσης και εγγυάται ότι κατά την παράδοση, η παρτίδα θα 

παραδοθεί στην κατάσταση που περιγράφτηκε στον κατάλογο. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραδώσει στον αγοραστή το 95% - 105% του αριθμού των ζώων που 

δήλωσε για δημοπράτηση στον κατάλογο. 

8.14.1 Παράδοση παρτίδας 

Αν στην αξιολόγηση, ο προμηθευτής όρισε περισσότερα από ένα σημεία παράδοσης ή 

περισσότερες από μία ημερομηνίες παραδόσεων, ο αγοραστής πρέπει μέσα σε 24 ώρες 

από την πώληση να ειδοποιήσει τον προμηθευτή ή τον πράκτορα, για τον τόπο και την 

ημερομηνία παράδοσης που επιθυμεί ή να συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό μεταξύ τους. 

Όταν η πώληση πραγματοποιηθεί με βάση τα κιλά των ζωντανών ζώων (Liveweight), ο 

προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στις πιστοποιημένες κλίμακες εκτός και αν 

προμηθευτής και αγοραστής συμφωνήσουν κάτι το διαφορετικό. 

Ο τόπος και η ημερομηνία παράδοσης πρέπει να τηρηθεί και από τα δύο μέρη. Ο 

προμηθευτής και ο αγοραστής πρέπει να υπογράψουν την αντίστοιχη απόδειξη 

παράδοσης και παραλαβής, το οποίο θα αποτελεί και αποδεικτικό ότι η παράδοση-

παραλαβή πραγματοποιήθηκε. Αν η παράδοση και η παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί 

όπως ορίζει το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί αλλά η μη παράδοση και παραλαβή 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ( πλημμύρες, φωτιά, σεισμοί κλπ), για οπουδήποτε 

από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, τότε το άλλο μέρος μπορεί να συμφωνήσει για νέα 
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ημερομηνία παράδοσης αλλιώς μπορεί να προβεί σε ακύρωση του συμβολαίου. Η 

παράδοση της παρτίδας από μέρους του προμηθευτή, η οποία έχει κάποιο πρόβλημα 

που δεν αναγράφεται στον κατάλογο απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί και ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ότι αναγράφεται στην αξιολόγηση. 

8.14.2 Μεταφορικά κόστη και κόστη ζυγίσματος 

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς της παρτίδας μέχρι τον τόπο 

παράδοσης, που αναγράφεται στη φόρμα υποβολής της παρτίδας, ενώ ο αγοραστής 

αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς από το σημείο παράδοσης μέχρι τον οποιοδήποτε 

άλλο επιθυμητό προορισμό. 

Το κόστος και η διαδικασία ζυγίσματος, σε περιπτώσεις που η παρτίδα πουληθεί με 

βάση το βάρος των ζώων εν ζωή, επιβαρύνει τον προμηθευτή. Το ζύγισμα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις πιστοποιημένες κλίμακες που έχουν οριστεί κατά την 

αξιολόγηση, ενώ επίσης πρέπει να πραγματοποιηθεί και σε ισοδύναμο χρονικό 

διάστημα με το ζύγισμα που έγινε κατά την αξιολόγηση (Για λόγους πιθανόν 

αποκλίσεων στο βάρος λόγω τροφής που έχει δοθεί στα ζώα). 

8.14.3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Απαραίτητη προϋπόθεση να θέσει ένας προμηθευτής την παρτίδα του προς 

δημοπράτηση αποτελεί το γεγονός, τα στοιχεία αυτής, να ανήκουν καθαρά στον ίδιο 

και να μην είναι σε καθεστώς υποθήκης. Ο τίτλος και η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στον 

αγοραστή από τη στιγμή που πραγματοποιηθεί η παράδοση ή ολοκληρωθεί το ζύγισμα 

στο σφαγείο και εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του 

συμφωνηθέντος ποσού. Ο φόρος που υπάρχει κατά τη μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων, επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

8.14.4 Υποχρεώσεις αγοραστή μετά την πώληση της παρτίδας 

Εφόσον ο νικητής της δημοπρασίας προορίζει την παρτίδα που αγόρασε για σφαγή, 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που όρισε ο 

προμηθευτής στην αξιολόγηση ενώ θα πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή ή τον 

πράκτορα που τον εκπροσωπεί εντός 24 ωρών από τη στιγμή της πώλησης για τον τόπο 

και ημερομηνία της σφαγής. Το κόστος σφαγής επιβαρύνει τον αγοραστή, ενώ στις 

υποχρεώσεις του αγοραστή συμπεριλαμβάνεται και η υπογραφή αποδεικτικού 

επιτυχούς παραλαβής. 

Σε περίπτωση που κατά τη σφαγή, σε ένα μέρος της παρτίδας διαπιστωθεί κάποιο 

πρόβλημα, ο αγοραστής πληρώνει συνολικά την τιμή που υπολογίζεται με βάση το 
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μέρος της παρτίδας που δεν είναι ελαττωματικό ενώ ο προμηθευτής δεν αποζημιώνεται 

για το ελαττωματικό τμήμα της παρτίδας. 

8.14.5 Συμβόλαιο πώλησης 

Το συμβόλαιο της πώλησης και οι όροι που αυτό περιλαμβάνει, στηρίζεται στους 

νόμους της περιοχής του προμηθευτή. 

8.15 Επεξήγηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας της εταιρίας AuctionsPlus 

Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας 

της AuctionsPlus, καθώς και του ταμπλό που διεξάγονται οι δημοπρασίες. 

8.15.1 Αναζήτηση σημερινών δημοπρασιών 

Η ιστοσελίδα της AuctionsPlus, δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να αναζητήσει 

δημοπρασίες που διεξάγονται ημερησίως. Σε περίπτωση που υπάρχουν καταχωρημένες 

δημοπρασίες προς διεξαγωγή την τρέχουσα ημέρα, ο πίνακας ανακοινώσεων που 

βρίσκεται στο κουμπί Today’s Auctions, ενημερώνει τον αγοραστή για τις διαθέσιμες 

δημοπρασίες (εικόνα 15). Ο πίνακας ανακοινώσεων περιλαμβάνει 5 πεδία  

πληροφοριών που αφορούν, τον τύπο των ζώων που πρόκειται να δημοπρατηθούν 

(Type), τον αριθμό της δημοπρασίας (Number), έναν τίτλο για την εκάστοτε 

δημοπρασία (Title) που συνήθως είναι το όνομα του πράκτορα, την ώρα εκκίνησης της 

δημοπρασίας (Time), τη μορφή διεξαγωγής της δημοπρασίας (Format), δηλαδή 

ταυτόχρονη ή διαδοχική υποβολή προσφορών (simultaneous, sequential) και ένα ακόμη 

πεδίο το οποίο περιλαμβάνει έναν υπερσύνδεσμο (Action), ο οποίος στην περίπτωση 

των σημερινών δημοπρασιών ονομάζεται Catalogue. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρημένη στη λίστα κάποια δημοπρασία την 

τρέχουσα ημέρα, ο πίνακας ανακοινώσεων ενημερώνει με σχετικό μήνυμα τον 

αγοραστή (εικόνα 16).  
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Εικόνα 15: Πίνακας ανακοινώσεων σημερινών δημοπρασιών με καταχωρημένες 

δημοπρασίες (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

 

Εικόνα 16: Πίνακας ανακοινώσεων σημερινών δημοπρασιών χωρίς κάποια 

καταχωρημένη δημοπρασία (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

8.15.2 Επιλογή υπερσυνδέσμου Catalogue στις σημερινές δημοπρασίες 

Όταν ο υποψήφιος αγοραστής επιλέξει τον υπερσύνδεσμο Catalogue, οδηγείται σε μία 

νέα σελίδα, στην οποία αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, ο αριθμός της συγκεκριμένης δημοπρασίας, ο τύπος διεξαγωγής των 

υποβολών κατά τη δημοπρασία (Format), η μέγιστη χρονική διάρκεια της δημοπρασίας 
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και ο συνολικός αριθμός των παρτίδων και των ζώων που πρόκειται να δημοπρατηθούν 

(εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17: Η ταυτότητα της εκάστοτε επιλεγμένης δημοπρασίας (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 

Επίσης η σελίδα αυτή περιλαμβάνει ένα πίνακα με πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 

την κάθε παρτίδα που πρόκειται να δημοπρατηθεί. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να 

επιλέξει την παρτίδα που επιθυμεί και στη συνέχεια να πατήσει το κουμπί View Select-

ed Lots, για να δει τα σχόλια, τις αξιολογήσεις, φωτογραφικό υλικό ή βίντεο εφόσον 

έχουν αναρτηθεί για τη συγκεκριμένη παρτίδα, τον τόπο και την ημερομηνία 

παράδοσης και γενικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει πριν προβεί σε 

υποβολή προσφορών για αυτήν (εικόνες 18 & 19).  

Εάν δεν επιλέξει κάποια συγκεκριμένη παρτίδα αλλά επιλέξει το κουμπί View All Lots 

(εικόνα 18), τότε θα του παρουσιαστούν οι πληροφορίες που αφορούν όλες τις παρτίδες 

η μία μετά την άλλη. 
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Εικόνα 18: Η ταυτότητα των δημοπρατούμενων παρτίδων της εκάστοτε επιλεγμένης 

δημοπρασίας (Πηγή: auctionsplus.com.au) 
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Εικόνα 19: Η ταυτότητα της επιλεγμένης παρτίδας μίας συγκεκριμένης δημοπρασίας 

(Πηγή: auctionsplus.com.au) 
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8.15.3 Αναζήτηση επερχόμενων δημοπρασιών 

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή επιλέγοντας το κουμπί Upcoming 

Auctions, να δει τις δημοπρασίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων για διεξαγωγή στο άμεσο μέλλον. Επίσης, όπως φαίνεται και από την 

εικόνα που ακολουθεί, ο αγοραστής μπορεί να κατηγοριοποιήσει την αναζήτησή του 

ανάλογα με το τι είναι αυτό που αναζητεί. 

 

Εικόνα 20: Πίνακας ανακοινώσεων επερχόμενων δημοπρασιών με δυνατότητα 

κατηγοριοποιημένης αναζήτησης (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

Ο πίνακας ανακοινώσεων, διαθέτει συνοπτική περιγραφή της κάθε δημοπρασίας που 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κάθε συγκεκριμένη ημερομηνία. Διαθέτει 5 πεδία  

πληροφοριών (εικόνα 21) που αφορούν, τον τύπο των ζώων που πρόκειται να 

δημοπρατηθούν (Type), τον αριθμό της δημοπρασίας (Number), έναν τίτλο για την 

εκάστοτε δημοπρασία (Title) που συνήθως είναι το όνομα του πράκτορα, την ώρα 

εκκίνησης της δημοπρασίας (Time), τη μορφή διεξαγωγής της δημοπρασίας (Format), 

δηλαδή ταυτόχρονη ή διαδοχική υποβολή προσφορών (Simultaneous, Sequential) και 

ένα ακόμη πεδίο το οποίο περιλαμβάνει έναν υπερσύνδεσμο (Action) για περαιτέρω 

πληροφορίες των παρτίδων που θα περιλαμβάνονται σε αυτή τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία. Εάν για τη συγκεκριμένη δημοπρασία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες για την δημοσιοποίηση του καταλόγου (αξιολόγηση κ.α.), τότε ο 

υπερσύνδεσμος αναγράφει Pre-auction Details ειδάλλως Catalogue. 
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8.15.4 Επιλογή υπερσυνδέσμου Catalogue 

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αγοραστής επιλέξει αυτό το κουμπί 

θα ενημερωθεί λεπτομερώς για τις παρτίδες της συγκεκριμένης δημοπρασίας, με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω στην ενότητα των Today’s Auctions. 

8.15.5 Επιλογή υπερσυνδέσμου Pre-auction Details 

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αγοραστής επιλέξει τον υπερσύνδεσμο Pre-auction Details 

(εικόνα 21), οδηγείται σε μία νέα σελίδα η οποία περιέχει επιπλέον πληροφορίες για τις 

παρτίδες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει ένα νέο πίνακα ανακοινώσεων (εικόνα 22) με 5 πεδία τα οποία είναι, το 

όνομα του προμηθευτή (Vendor), το όνομα του πράκτορα που τον εκπροσωπεί (Agent), 

τον αριθμό και την περιγραφή του ζώου που ο προμηθευτής διαθέτει για δημοπρασία 

(No./Description), μία σύντομη περιγραφή της συγκεκριμένης ράτσας που 

δημοπρατείται (Breed) και την τοποθεσία που βρίσκεται ο προμηθευτής (Location). 

Επιπροσθέτως, κάθε προμηθευτής μπορεί να προσθέσει επιπλέον πληροφορίες (More 

Details) καθώς εικόνες (Photo/s) και βίντεο (Video/s) με τα ζώα που επιθυμεί να 

δημοπρατήσει. 

 

Εικόνα 21: Πίνακας ανακοινώσεων επερχόμενων δημοπρασιών με δυνατότητα 

επιλογής εμφάνισης στοιχείων της εκάστοτε δημοπρασίας (Πηγή: auctionsplus.com.au) 
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Εικόνα 22: Πίνακας σύντομης περιγραφής δημοπρατούμενων παρτίδων επερχόμενης 

δημοπρασίας (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

8.15.6 Ταμπλό διεξαγωγής δημοπρασίας 

Ανάλογα με τον τύπο υποβολής των προσφορών που ορίστηκε από τον διαχειριστή της 

δημοπρασίας, δηλαδή διαδοχική υποβολή προσφορών για τις παρτίδες ή ταυτόχρονη 

υποβολή προσφορών (Sequential, Simultaneous) το ταμπλό και ο τρόπος διεξαγωγής 

της δημοπρασίας διαφέρει. 

8.15.7 Διαδοχική υποβολή προσφορών (Sequential) 

Στην περίπτωση της διαδοχικής υποβολής προσφορών, η κάθε παρτίδα δημοπρατείται 

ξεχωριστά και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιπες σειριακά. Η έναρξη μιας 

καινούριας δημοπρασίας για μία άλλη παρτίδα, συνεπάγεται και την λήξη της 

δημοπρασίας της προηγούμενης παρτίδας. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το ταμπλό διεξαγωγής μίας δημοπρασίας, διαδοχικής 

υποβολής προσφορών (εικόνα 23).  

8.15.8 Περιοχή πληροφοριών (Information Area) 

Στην περιοχή πληροφοριών (Information Area), εμφανίζονται ο αριθμός και το όνομα 

της δημοπρασίας που διεξάγεται καθώς και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

δημοπρασία. Τρείς είναι οι πιθανές καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται η 

δημοπράτηση της συγκεκριμένης παρτίδας: 

 Ενεργή (Active): Η δημοπρασία αποδέχεται προσφορές 
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 Αναστελλόμενη (Suspended): Η δημοπρασία δεν αποδέχεται προσφορές 

 Ολοκληρωμένη (Finished): Η δημοπρασία έχει ολοκληρωθεί 

8.15.9 Περιοχή διαχειριστή (Administration Area) 

Όταν το όνομα χρήστη είναι με πράσινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση του 

χρήστη με την πλατφόρμα είναι η καλύτερη δυνατή ενώ όταν είναι με κόκκινο χρώμα 

υποδηλώνει χαμηλής ταχύτητας σύνδεση. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιλογές που 

αφορούν τον ήχο, συχνές ερωτήσεις και έξοδο από το σύστημα. 

8.15.10 Περιοχή μηνυμάτων (Message Area) 

Η περιοχή των μηνυμάτων, περιλαμβάνει αναρτήσεις που σχετίζονται με την 

δημοπρασία καθώς επίσης και μηνύματα που αφορούν τις παρτίδες για τις οποίες ο 

αγοραστής έχει καθορίσει ένα όριο για την αυτόματη υποβολή προσφορών. 

8.15.11 Περιοχή δημοπρασίας (Auction Area) 

Αποτελεί το κύριο μέρος του ταμπλό των δημοπρασιών και διακρίνεται σε τρία 

επιμέρους τμήματα: 

1. Περιοχή αποτελεσμάτων (Results Area) 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες που έχουν δημοπρατηθεί 

ήδη, όπως αν έχουν πουληθεί (Sold), αν έχουν δεχτεί προσφορές (No Bids) ή αν 

δέχτηκαν προσφορές που όμως δεν καλύπτουν το κατώτατο όριο τιμής που έχει 

θέσει ο προμηθευτής (Passed In). Επίσης ενημερώνει ποιές παρτίδες έχει 

αγοράσει ο υποψήφιος αγοραστής. 

2. Τρέχουσα παρτίδα που δημοπρατείται (Current Lot Area) 

Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τον αριθμό της παρτίδας που δημοπρατείται 

αυτή τη στιγμή, την τρέχουσα ανώτερη προσφορά εκείνης της στιγμής, την 

προσφορά που μπορεί να υποβάλλει κάποιος προκειμένου να ξεπεράσει την 

προηγούμενη καλύτερη προσφορά, καθώς επίσης και την επιλογή αυτόματης 

υποβολής προσφορών όπου ο αγοραστής δηλώνει στο σύστημα και την ανώτατη 

τιμή για την οποία επιτρέπει στο σύστημα να υποβάλλει προσφορές για 

λογαριασμό του. Επίσης, εάν η υψηλότερη προσφορά ανήκει στον αγοραστή, 

τον ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη προσφορά είναι δική του. 

3. Περιοχή επερχόμενων παρτίδων προς δημοπράτηση (Upcoming Lot Area) 

Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο αριθμός της παρτίδας που πρόκειται να 

δημοπρατηθεί, η τρέχουσα τιμή που αποτελεί και την τιμή εκκίνησης, το βήμα 

υποβολής προσφοράς καθώς και επιλογή αυτόματης υποβολής προσφοράς. 



 

88 

Υποβολές προσφορών μπορούν να πραγματοποιηθούν και για αυτές τις 

παρτίδες παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η δημοπράτησή τους.  

8.15.12 Περιοχή αποτελεσμάτων (Bidding Summary Area) 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα των 

προσφορών του συγκεκριμένου αγοραστή. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ποιές από 

τις παρτίδες που έχουν δημοπρατηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουν αγοραστεί από 

αυτόν. 

8.15.13 Περιοχή περιγραφής της υπό δημοπράτηση παρτίδας (Current Lot Sum-

mary Area) 

Περιέχει όλες τις πληροφορίες καθώς και πολυμέσα που αφορούν την παρτίδα, η οποία 

δημοπρατείται εκείνη τη στιγμή.  

 

Εικόνα 23: Το ταμπλό διεξαγωγής μίας δημοπρασίας, διαδοχικής υποβολής 

προσφορών (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

8.15.14 Ταυτόχρονη υποβολή προσφορών (Simultaneous) 

Στην περίπτωση της ταυτόχρονης υποβολής προσφορών, στο ταμπλό (εικόνα 24) 

μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 80 διαφορετικές παρτίδες, οι οποίες δημοπρατούνται 

ταυτόχρονα. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει την παρτίδα για την οποία 

ενδιαφέρεται να υποβάλλει την προσφορά του, ενώ επίσης μπορεί να υποβάλλει 

προσφορά σε περισσότερες από μία παρτίδες. Οι παρτίδες στις οποίες αναγράφεται το 

near reserve, σημαίνει ότι η τελευταία προσφορά που υποβλήθηκε για αυτές είναι κοντά 

στο να καλύψουν την κατώτατη τιμή στην οποία αποδέχεται να πουλήσει ο 

προμηθευτής. Οι παρτίδες στις οποίες αναγράφεται το on market σημαίνει ότι η 
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τελευταία προσφορά που υποβλήθηκε για αυτές καλύπτει την ελάχιστη αποδεκτή τιμή 

του προμηθευτή. 

 

Εικόνα 24: Το ταμπλό διεξαγωγής μίας δημοπρασίας, ταυτόχρονης υποβολής 

προσφορών (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

Κάθε φορά που γίνεται μία προσφορά στο τελευταίο λεπτό, το ρολόι αντίστροφης 

μέτρησης της διαδικασίας πραγματοποιεί επανεκκίνηση από τα 60 δευτερόλεπτα. Η 

δημοπρασία τελειώνει όταν σε αυτά τα 60 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει καμία προσφορά 

για καμία παρτίδα. 

Υπάρχουν τρείς τρόποι υποβολής προσφορών: 

1. Χειροκίνητα (Manually) καθώς διεξάγεται η δημοπρασία 

2. Καθορισμός ορίου προσφοράς (Limit Bid) πριν ξεκινήσει η δημοπρασία 

3. Αυτόματη υποβολή προσφοράς (Auto Bid)  κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας  

Όταν μία προσφορά υποβληθεί στο σύστημα δεν μπορεί να αποσυρθεί. 

Όταν η παρτίδα ανήκει εκείνη τη στιγμή στον αγοραστή, η παρτίδα εμφανίζεται όπως 

στην εικόνα 25. 
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Εικόνα 25: Το εικονίδιο κατοχής μίας δημοπρατούμενης παρτίδας κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της δημοπρασίας (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

Όταν μία παρτίδα, για την οποία ο αγοραστής υπέβαλλε προσφορά, εμφανίζεται όπως 

στην εικόνα 26, αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει υποβάλλει καλύτερη προσφορά.  

 

Εικόνα 26: Το εικονίδιο ύπαρξης καλύτερης υποβληθείσας προσφοράς από κάποιον 

άλλο πλειοδότη (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

8.15.15 Χειροκίνητη υποβολή προσφοράς 

Ο αγοραστής επιλέγει την παρτίδα που επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά και εκείνη η 

παρτίδα απεικονίζεται με μπλε πλαίσιο  όπως φαίνεται στην εικόνα 27. 

 

Εικόνα 27: Η επιλεγμένη παρτίδα προς υποβολή προσφοράς από τον πλειοδότη (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 

Για την παρτίδα που έχει επιλεγεί, ο αγοραστής αλληλεπιδρά με το σύστημα στην 

περιοχή του ταμπλό που απεικονίζεται στην εικόνα 28. Ο αγοραστής βλέπει την 

τρέχουσα υψηλότερη τιμή της παρτίδας και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ύψος της 

προσφοράς που επιθυμεί. Μία άλλη δυνατότητα που δίνεται στον αγοραστή είναι η 

αυτόματη υποβολή προσφοράς από το σύστημα για λογαριασμό του. Από τον 
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αγοραστή απαιτείται να ορίσει το ανώτατο όριο. Επιπρόσθετα, ο  αγοραστής μπορεί να 

επιλέξει τον τύπο προσφοράς (εικόνα 29). 

 

Εικόνα 28: Το πεδίο υποβολής προσφορών για την επιλεγμένη παρτίδα σε μία 

δημοπρασία ταυτόχρονης υποβολής προσφορών (Πηγή: auctionsplus.com.au) 

 

Εικόνα 29: Επιλογή τύπου υποβολής προσφοράς για την επιλεγμένη δημοπρατούμενη 

παρτίδα σε μία δημοπρασία ταυτόχρονης υποβολής προσφορών (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να δει συνοπτικά σε ποιές παρτίδες 

έχει ορίσει αυτόματη υποβολή προσφοράς (εικόνα 30) καθώς και να την ακυρώσει 

(εικόνα 31).  

 

Εικόνα 30: Συνοπτική απεικόνιση παρτίδων για τις οποίες έχει οριστεί αυτόματη 

υποβολή προσφορών (Πηγή: auctionsplus.com.au) 



 

92 

 

Εικόνα 31: Ακύρωση διαδικασίας αυτόματης υποβολής προσφορών (Πηγή: 

auctionsplus.com.au) 

8.15.16 Αποτελέσματα δημοπρασιών 

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των 

δημοπρασιών που έχουν ολοκληρωθεί. Του παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων όλων των δημοπρασιών ή κατά κατηγορία. Ο χρήστης επιλέγει από τον 

πίνακα ανακοινώσεων τη δημοπρασία που επιθυμεί και επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο 

Results οδηγείται σε μια νέα σελίδα (εικόνα 32). 

 

Εικόνα 32: Πίνακας ανακοινώσεων αποτελεσμάτων ολοκληρωμένων δημοπρασιών 

(Πηγή: auctionsplus.com.au) 

Στη σελίδα αποτελεσμάτων, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 33 που ακολουθεί, ο 

χρήστης μπορεί να δει γενικές πληροφορίες της δημοπρασίας (ημερομηνία διεξαγωγής, 

αριθμό δημοπρασίας) καθώς και όλες τις μεμονωμένες παρτίδες από τις οποίες 

αποτελούνταν η δημοπρασία. Για κάθε παρτίδα, αναγράφεται αν πουλήθηκε (Sold) ή αν 
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υποβλήθηκε προσφορά κατώτερη της κατώτατης τιμής (Passed Ιn) συνοδευόμενη με το 

αντίστοιχο ποσό. Επίσης, για περιπτώσεις που κάποια παρτίδα δεν έγινε αποδέκτης 

προσφορών αναγράφεται No Bids. 

Ο χρήστης επιλέγοντας κάποια παρτίδα και το View Selected Lots μπορεί να δει τις 

ακριβείς πληροφορίες της αξιολόγησης που αφορούν την παρτίδα, σε μορφή ακριβώς 

όπως στη εικόνα 19. 

 

Εικόνα 33: Τα τελικά αποτελέσματα κάθε παρτίδας για την επιλεγμένη δημοπρασία 

(Πηγή: auctionsplus.com.au) 

8.15.17 Επιπρόσθετες δυνατότητες ιστοσελίδας 

Επιπρόσθετες δυνατότητες που παρέχει η ιστοσελίδα στο χρήστη, είναι η αναζήτηση 

παρτίδων και δημοπρασιών, στις οποίες συμμετείχε κάποιος αξιολογητής ή πράκτορας 

της αρεσκείας του. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί αναλυτικά 

για τις δημοπρασίες και τις παρτίδες που πραγματοποιήθηκαν. Η ενημέρωση του, 

πραγματοποιείται με βάση εβδομαδιαίες αναφορές που συντάσσονται από την 

AuctionsPlus και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των πωλήσεων. 

8.15.18 Παρουσία σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

Για την προώθησή της, αλλά και για την συνεχή ενημέρωση των πελατών της η 

εταιρεία διαθέτει επαγγελματικά προφίλ σε τρείς από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube). 
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Εικόνα 34: Το εταιρικό προφίλ της AuctionsPlus Pty Ltd στο Facebook (Πηγή: Face-

book.com) 
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Κεφάλαιο 9: Έρευνα 

9.1 Μεθοδολογία/ σύνταξη ερωτηματολογίου  

Τα στάδια για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν τα εξής:  

1. Μελέτη θεωρητικού υπόβαθρου  

2. Σύνταξη των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που να καλύπτουν την θεωρία  

3. Επικοινωνία και συζήτηση των ερωτήσεων με τον επιβλέποντα καθηγητή  

4. Δημιουργία διαδικτυακής φόρμας (Google docs) και συνδεδεμένης βάσης όπου  

συγκεντρώνονται οι απαντήσεις  

5. Δημοσιοποίηση του ερωτηματολογίου 25/06/2014 μέσω:  

 Πολλαπλής αποστολής σε e-mail των συνεταιρισμών. Τα στοιχεία των 

συνεταιρισμών προέκυψαν από διαθέσιμες λίστες των μελών του 

ΠΑΣΕΓΕΣ και την προσωπική επικοινωνία με ενώσεις αγροτικών 

συνεταιρισμών στο σύνολο των νομών της Ελληνικής επικράτειας. Εστάλη 

σε σύνολο περίπου 1000 συνεταιρισμών από τους περίπου 4500 επίσημα 

δηλωμένους ενεργούς συνεταιρισμούς. 

 Προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας στους ίδιους τους συνεταιρισμούς 

που είχε σταλεί το e-mail. 

6. Αποσύνδεση της φόρμας και κλείσιμο των απαντήσεων 15/07/2014  

7. Δημιουργία πινάκων  

8. Συμπεράσματα 
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9.2 Ερωτηματολόγιο 
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9.3 Απαντήσεις  

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 108 απαντήσεις, σε διάστημα περίπου ενός μήνα.  

Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν υποχρεωτικές εκτός από τρείς. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ερωτήσεις που δεν ήταν υποχρεωτικές προς απάντηση αφορούσαν αντίστοιχα στις 

ερωτήσεις: 

1. Επωνυμία συνεταιρισμού 

2. Δραστηριότητα συνεταιρισμού 

3. Εφόσον γνωρίζετε τη λειτουργία των δημοπρατηρίων, ποιά μορφή 

δημοπρατηρίων γνωρίζετε 

Ο λόγος για τον οποίο οι δύο πρώτες ερωτήσεις δεν ήταν υποχρεωτικές προς απάντηση, 

αφορούσε στη δυσκολία συγκέντρωσης απαντήσεων και στην αμφισβήτηση και 

δυσπιστία που εμφανίστηκε ως προς τον σκοπό της έρευνας. Η τρίτη ερώτηση δεν ήταν 

υποχρεωτική διότι η απάντησή της εξαρτιόταν άμεσα από την θετική απάντηση της 

αμέσως προηγούμενης ερώτησης που αφορούσε τη γνώση της λειτουργίας 

δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων.  

Ο αριθμός των καθημερινών απαντήσεων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 1: Αριθμός καθημερινών απαντήσεων 

9.4 Αναλύσεις με διαγράμματα 

Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες συνεταιρισμοί 

αφορούσε το έτος ίδρυσης τους. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των αγροτικών 

συνεταιρισμών είναι αρκετά παλιοί. Πιο συγκεκριμένα το 59% των συνεταιρισμών  

ιδρύθηκαν πριν από το 1980, το 16% ιδρύθηκαν από το 1980 μέχρι το 1999 και το 27% 

των συνεταιρισμών, ιδρύθηκαν από το 2000 και έπειτα. Το διάγραμμα που ακολουθεί 

απεικονίζει το ποσοστό των συνεταιρισμών που αντιστοιχεί σε κάθε μία ηλικιακή 

κατηγορία από τις τρείς που αναφέρθηκαν. 
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Διάγραμμα 2: Έτος ίδρυσης συνεταιρισμών 

Η επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συνεταιρισμοί αφορούσε στον 

αριθμό των μελών τους. Βάσει των απαντήσεων τους προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

συνεταιρισμοί απαριθμούν άνω των 100 μελών (57%), ενώ 21 συνεταιρισμοί (19%), 

δηλώσανε ότι απαριθμούν 51 μέχρι 100 μέλη. Τέλος, το 23% του δείγματος δηλαδή 25 

συνεταιρισμοί δηλώσανε ότι αποτελούνται από 0 έως 50 μέλη. 

 

Διάγραμμα 3: Αριθμός μελών συνεταιρισμού 

Οι περισσότεροι συνεταιρισμοί της Ελλάδας ασκούν σύνθετη δραστηριότητα και 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες αγροτικών προϊόντων ταυτόχρονα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του πρώτου κεφαλαίου και με βάση τις απαντήσεις, οι 

δραστηριότητες των συνεταιρισμών κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής ομάδες: 

 Δημητριακά, σιτηρά 

 Ελαιούχοι σπόροι, ελιές, ελαιόλαδο και βαμβακόσποροι 

 Λαχανικά – οπωροκηπευτικά 

 Φρούτα, νωπά και τυποποιημένα, αποστάγματα σταφυλιών και χυμοί 

 Όσπρια, ψυχανθή 

 Εκτροφή ζώων και πουλερικών 

 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

 Λοιπές δραστηριότητες (προϊόντα υλοτομίας, μέλι, καλλωπιστικά φυτά, 

φιστίκια, καπνός και απαντήσεις συγκέντρωσης αγροτικών προϊόντων) 

 Καμία απάντηση 
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Σε σύνολο 108 απαντήσεων οι 7 προτιμήσανε να μην συμπληρώσουνε στοιχεία 

δραστηριότητας του συνεταιρισμού τους. Επίσης, οι συνεταιρισμοί που δήλωσαν ως 

δραστηριότητα γενική περιγραφή που περιλάμβανε τις λέξεις αγροτικά προϊόντα 

εντάχθηκαν στην κατηγορία Λοιπές δραστηριότητες.  

Το διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζει τον αριθμό των συνεταιρισμών που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες αγροτικών προϊόντων. 

 

Διάγραμμα 4: Ο αριθμός των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στις διάφορες 

κατηγορίες αγροτικών προϊόντων 

Το 61% των συνεταιρισμών απασχολεί από 1 έως 10 εργαζόμενους για τη 

διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών. Το 27% των συνεταιρισμών απασχολεί 

από 11 έως 50 εργαζόμενους ενώ μόλις το 12% των συνεταιρισμών απασχολεί 51 και 

άνω εργαζόμενους.  

 

Διάγραμμα 5: Αριθμός μόνιμων εργαζομένων υπαλλήλων 

Στην Ελλάδα το ποσοστό των συνεταιρισμών που πραγματοποιούν εξαγωγές είναι 

σχεδόν μοιρασμένο με τους συνεταιρισμούς που προωθούν τα προϊόντα των 

παραγωγών τους αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα, το 56% των 

ερωτηθέντων συνεταιρισμών πραγματοποιεί εξαγωγές ενώ το 44% προωθεί τα 

προϊόντα των παραγωγών τους στην Ελληνική αγορά. 
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Διάγραμμα 6: Πραγματοποίηση εξαγωγών 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου που είχε ως στόχο να ερευνήσει το κατά πόσο 

οι συνεταιρισμοί συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τη χρήση 

ηλεκτρονικών εργαλείων για την προώθηση των προϊόντων τους διαμορφώθηκε ως 

ακολούθως. Το 40% των συνεταιρισμών χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ιστοσελίδα, μόλις 

το 4% των συνεταιρισμών διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, το 18% των 

συνεταιρισμών διαθέτουν λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως Fa-

cebook, Twitter, YouTube ενώ το 24% δήλωσε ότι πραγματοποιεί χρήση της 

προώθησης μέσω e-mail. Τέλος, το 27% των συνεταιρισμών απαντήσανε ότι δεν έχουν 

εφαρμόσει κανένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων τους.   

 

Διάγραμμα 7: Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για την προώθηση των αγροτικών 

προϊόντων 

Ο όρος δημοπρατήριο και δημοπρασία αγροτικών προϊόντων εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στην ερώτηση: Γνωρίζετε τη λειτουργία του δημοπρατηρίου αγροτικών 

προϊόντων;  

Το ποσοστό των συνεταιρισμών που γνωρίζουν έστω τις βασικές αρχές λειτουργίας των 

δημοπρατηρίων (55%), υπερτερεί έστω και λίγο έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των 

συνεταιρισμών που δεν γνωρίζουν καθόλου τη λειτουργία των δημοπρατηρίων 

αγροτικών προϊόντων (45%). 



 

101 

 

Διάγραμμα 8: Γνώση λειτουργίας δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων 

Από τους 59 συνεταιρισμούς που δηλώσανε ότι γνωρίζουν τη λειτουργία του 

δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, οι 19 απαντήσανε ότι γνωρίζουνε για τη 

λειτουργία τόσο των παραδοσιακών συμβατικών δημοπρατηρίων όσο και των 

ηλεκτρονικών ενώ οι 40 δηλώσανε ότι γνωρίζουνε μόνο τον παραδοσιακό – συμβατικό  

τρόπο δημοπράτησης.   

 

Διάγραμμα 9: Εξοικείωση με μορφή δημοπρατηρίων 

Στην ερώτηση που αφορούσε τη γνώση κάποιου από τους πιο γνωστούς τύπους 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) έλαβε η απάντηση δεν 

γνωρίζω κανέναν. Ο πιο δημοφιλής τύπος ηλεκτρονικής δημοπρασίας στους 

συνεταιρισμούς είναι η δημοπρασία Αγγλικού τύπου (17%), ακολουθεί η δημοπρασία 

Ολλανδικού τύπου (15%), η δημοπρασία ομαδικών αγορών (7%) και η αντίστροφη 

δημοπρασία (6%). Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, βρίσκονται η δημοπρασία 

ονοματισμού τιμής (4%), η διπλή δημοπρασία και η δημοπρασία Αμερικάνικου τύπου 

(2%). 

 

Διάγραμμα 10: Γνώση τύπων ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

Στην ερώτηση που αφορούσε την πρόθεση των αγροτικών συνεταιρισμών για 

δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου μέσω του οποίου θα προωθούνε την 
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παραγωγή τους, οι απαντήσεις που δοθήκανε ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Το 52% των 

συνεταιρισμών δήλωσε ότι θα επιθυμούσε στο μέλλον να προχωρήσει στην υιοθέτηση 

μίας τέτοιας στρατηγικής για τη διάθεση των αγροτικών τους προϊόντων. Αντίθετα το 

48% δήλωσε αρνητικό σε μία τέτοια ενέργεια.  

 

Διάγραμμα 11: Πρόθεση δημιουργίας ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου 

Όσον αφορά την γνώμη των συνεταιρισμών για το πόσο θα μπορούσε η λειτουργία ενός 

ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου να ενισχύσει τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, το 16% των 

ερωτηθέντων θεωρεί πως ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα ωφελήσει καθόλου, το 16% 

θεωρεί ότι θα βοηθήσει πολύ λίγο ενώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί που 

αντιπροσωπεύουν το 33% του δείγματος, θεωρούν πως ένα τέτοιο εγχείρημα θα έχει 

μέτρια αποτελέσματα στα κέρδη και τις πωλήσεις τους. Αντίθετα, το 29% των 

ερωτηθέντων θεωρεί πως θα τους βοηθήσει πολύ ενώ το 6% θεωρεί σχεδόν απαραίτητο 

να εφαρμοστεί σαν εργαλείο και στρατηγική προώθησης των προϊόντων τους. 

 

Διάγραμμα 12: Πεποίθηση βελτίωσης κερδών και πωλήσεων με τη χρήση 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου 

αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλου ανθρωπινού δυναμικού καθώς και τεχνογνωσίας. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δοθήκανε το 43% των συνεταιρισμών θεωρεί πως 

διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την αποτελεσματική 
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λειτουργία του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου ενώ το 57% θεωρεί πως αντιμετωπίζει 

έλλειψη τεχνογνωσίας και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Διάγραμμα 13: Ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας για τη λειτουργία 

ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου 

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση που αφορά το αν θα συνεργαζόντουσαν οι 

συνεταιρισμοί με ένα ιδιωτικό ηλεκτρονικό δημοπρατήριο για την προώθηση των 

προϊόντων τους, οι απαντήσεις που δοθήκανε συνθέτουν ένα διαφορετικό σκηνικό σε 

σχέση με αυτό της ερώτησης που αφορούσε την πρόθεση δημιουργίας ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου. Συγκριτικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου, που οι 

συνεταιρισμοί φαινόντουσαν περισσότερο αρνητικοί το ποσοστό των συνεταιρισμών 

που θα προχωρούσαν σε μία τέτοια συνεργασία με ένα ιδιωτικό φορέα είναι αρκετά 

μεγαλύτερο. Το 67% δήλωσε ότι θα προχωρούσε σε μία τέτοια συνεργασία ενώ το 33% 

δήλωσε αρνητικό σε κάτι τέτοιο.  

 

Διάγραμμα 14: Πρόθεση συνεργασίας με ιδιωτικό ηλεκτρονικό δημοπρατήριο 

αγροτικών προϊόντων 

9.5 Σύνθετες αναλύσεις με διαγράμματα 

9.5.1 Ανάλυση βάσει έτους ίδρυσης  

Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά εργαλεία από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες 

συνεταιρισμών είναι η ιστοσελίδα και η προώθηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Οι πιο σύγχρονες μορφές προώθησης όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα και  η χρήση 
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των κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και προτιμούνται 

κυρίως από τους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν από το 2000 και μετά. 

 

Διάγραμμα 15: Έτος ίδρυσης / Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων 

Οι συνεταιρισμοί που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του δημοπρατηρίου 

περισσότερο, είναι οι νεοϊδρυθέντες ενώ ακολουθούν οι συνεταιρισμοί που έχουν 

ιδρυθεί πριν το 1980. Γενικά, υπάρχει το εξής οξύμωρο στο παρακάτω διάγραμμα, οι 

συνεταιρισμοί με έτος ίδρυσης 1980 – 1999 εμφανίζουν την μεγαλύτερη άγνοια επι του 

θέματος. Τα στοιχεία που προκύπτουν από το υπάρχον ερωτηματολόγιο δεν επαρκούν 

να επεξηγήσουν πλήρως τον λόγο που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η πιο λογική 

ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί, αφορά στη διαδοχή και ύπαρξη σχετικά νεότερης 

ηλικίας ατόμων στο διοικητικό συμβούλιο των συνεταιρισμών που ιδρύθηκαν πριν το 

1980 σε αντίθεση με τους συνεταιρισμούς με έτος ίδρυσης από το 1980 – 1999, όπου το 

διοικητικό συμβούλιο είναι πολύ πιθανό να συμπίπτει με το αντίστοιχο ιδρυτικό. 
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Διάγραμμα 16: Έτος ίδρυσης / Γνώση λειτουργίας δημοπρατηρίου 

Οι απαντήσεις των συνεταιρισμών που γνωρίζουν τη λειτουργία του δημοπρατηρίου, 

υποδεικνύει ότι το παραδοσιακό – συμβατικό δημοπρατήριο είναι πιο διαδεδομένο από 

το ηλεκτρονικό κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό μιας και το ηλεκτρονικό 

δημοπρατήριο είναι μία νεότερη μορφή. Ωστόσο και πάλι οι νεοϊδρυθέντες 

συνεταιρισμοί εμφανίζονται να είναι καλύτεροι γνώστες και των δύο τρόπων 

δημοπράτησης. Όπως αναφέρθηκε και στο παραπάνω διάγραμμα, το οξύμωρο είναι ότι 

οι συνεταιρισμοί με έτος ίδρυσης 1980 -1999 εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

άγνοιας.  

 

Διάγραμμα 17: Έτος ίδρυσης / Γνώση παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού τρόπου 

Οι συνεταιρισμοί που εκδηλώνουν μεγαλύτερη πεποίθηση ότι το ηλεκτρονικό 

δημοπρατήριο θα συνεισφέρει περισσότερο στα κέρδη τους είναι εκείνοι που όπως 
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φάνηκε παραπάνω έχουν καλύτερη γνώση της λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συνεταιρισμοί με έτος ίδρυσης μετά το 2000 δείχνουν πιο σίγουροι ότι η ηλεκτρονική 

δημοπράτηση των προϊόντων τους θα επιφέρει μεγαλύτερα κέρδη.   

 

Διάγραμμα 18: Έτος ίδρυσης / Πεποίθηση βελτίωσης κερδών 

Οι συνεταιρισμοί που προτίθενται να προβούν σε δημιουργία ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου και μάλιστα με ποσοστό 74% είναι αυτοί που έχουν ιδρυθεί μετά το 

2000. 

 

Διάγραμμα 19: Έτος ίδρυσης / Πρόθεση δημιουργίας ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου 

Οι συνεταιρισμοί που όπως φάνηκε παραπάνω προτίθενται να αναλάβουν τη 

δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου είναι εκείνοι που διαθέτουν και την 

αντίστοιχη τεχνογνωσία. Μεγαλύτερα επίπεδα τεχνογνωσίας διαθέτουν οι 
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νεοϊδρυθέντες συνεταιρισμοί ενώ ακολουθούν οι συνεταιρισμοί με έτος ίδρυσης πριν το 

1980. 

 

Διάγραμμα 20: Έτος ίδρυσης / Ύπαρξη τεχνογνωσίας 

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, η πλειοψηφία των συνεταιρισμών 

προτίθεται να συνεργαστεί με ιδιώτη, για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής δημοπρασίας και 

προώθησης των προϊόντων τους, ανεξάρτητα από το έτος ίδρυσής τους. Μεγαλύτερη 

επιθυμία συνεργασίας εκδηλώνουν οι νεότεροι συνεταιρισμοί.  

 

Διάγραμμα 21: Έτος ίδρυσης / Πρόθεση συνεργασίας με ιδιώτη 

9.5.2 Ανάλυση βάσει αριθμού μελών (παραγωγοί) 

Πάνω από τους μισούς συνεταιρισμούς που αριθμούν από 0-50 καθώς και από 101 και 

άνω μέλη, επιθυμούν να προβούν στη δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου. Όπως 
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φαίνεται σημαντικοί παράγοντες για την απόφαση δημιουργίας ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου αποτελούν αφενός μεν για τους μικρότερους σε μέλη συνεταιρισμούς η 

καλύτερη επικοινωνία και οργάνωση μεταξύ των μελών ενώ για τους μεγαλύτερους σε 

μέλη συνεταιρισμούς ο επιμερισμός του κόστους δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου. 

 

Διάγραμμα 22: Αριθμός μελών / Πρόθεση δημιουργίας ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου 

Οι συνεταιρισμοί που αριθμούν από 0 – 50 μέλη διαθέτουν περισσότερη τεχνογνωσία 

και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για τη δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου, 

ενώ ακολουθούν οι συνεταιρισμοί που έχουν πάνω από 101 μέλη. Άλλωστε δεν είναι 

τυχαίο, όπως φάνηκε και ανωτέρω, το γεγονός πως οι δύο αυτές κατηγορίες είναι που 

εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου. 

 

Διάγραμμα 23: Αριθμός μελών / Ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας 

Παρά το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί που αριθμούν από 51-100 μέλη – παραγωγούς 

δείχνουν περισσότερο αρνητικοί στη δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου, 

εντούτοις δείχνουν περισσότερο πρόθυμοι σε ενδεχόμενη συνεργασία με κάποιο 

ιδιωτικό φορέα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών αγροτικών προϊόντων. 
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Περίπου 7 στους 10 συνεταιρισμούς με 51 – 100 μέλη, απαντήσανε θετικά σε μία 

τέτοια προοπτική.   

 

Διάγραμμα 24: Αριθμός μελών / Πρόθεση συνεργασίας με ιδιώτη 

9.5.3 Ανάλυση βάσει αριθμού εργαζομένων 

Οι συνεταιρισμοί που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό, φαίνεται ότι 

γνωρίζουν και έχουν ενημερωθεί περισσότερο για τη λειτουργία των δημοπρατηρίων 

αγροτικών προϊόντων και γενικότερα για την δημοπράτηση ως τρόπο προώθησης.  

 

Διάγραμμα 25: Αριθμός εργαζομένων / Γνώση δημοπρατηρίου 

Οι συνεταιρισμοί που γνωρίζουν περισσότερο για τη λειτουργία του δημοπρατηρίου 

αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση,  είναι και εκείνοι οι οποίοι 

μπορούν να φέρουν σε πέρας την αποστολή της δημιουργίας ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου αφού με βάση τις απαντήσεις τους δηλώνουν ότι διαθέτουν και το 

κατάλληλο επίπεδο τεχνογνωσίας. 
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Διάγραμμα 26: Αριθμός εργαζομένων / Ύπαρξη τεχνογνωσίας και κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού 

Όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις που αποτυπώνονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων υπαλλήλων καθώς και η ύπαρξη ή όχι 

κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας, δεν αποτελούν παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά τους συνεταιρισμούς σε ενδεχόμενη συνεργασία με κάποια 

ιδιωτική επιχείρηση διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών αγροτικών προϊόντων. 

 

Διάγραμμα 27: Αριθμός εργαζομένων / Πρόθεση συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα 

9.5.4 Ανάλυση βάσει δραστηριότητας συνεταιρισμού 

Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση είναι αυτή που ακολουθεί και έχει να κάνει με τις 

απαντήσεις που δώσανε οι συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν διαχωριστεί βάσει των 

δραστηριοτήτων που εκτελούν. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα που ακολουθεί, οι 

συνεταιρισμοί που γνωρίζουν καλύτερα και έχουν ενημερωθεί περισσότερο για τον 
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τρόπο λειτουργίας του δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων είναι οι συνεταιρισμοί που 

δραστηριοποιούνται στα όσπρια και ψυχανθή. Πιο συγκεκριμένα και οι 4 συνεταιρισμοί 

του δείγματος με δραστηριότητα που σχετίζεται με όσπρια και ψυχανθή έχουν 

απαντήσει ότι γνωρίζουν τον τρόπο  λειτουργίας του δημοπρατηρίου αγροτικών 

προϊόντων. Ακολουθούν με ποσοστό 75%, οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 

στα δημητριακά και σιτηρά, ενώ το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό γνώσης 

λειτουργίας του δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων αφορά τους συνεταιρισμούς που 

δραστηριοποιούνται στα λαχανικά και οπωροκηπευτικά. Το διάγραμμα που ακολουθεί 

απεικονίζει το βαθμό στον οποίο είναι γνωστή η λειτουργία του δημοπρατηρίου 

αγροτικών προϊόντων στις διάφορες κατηγορίες συνεταιρισμών βάσει της 

δραστηριότητάς τους.  

 

Διάγραμμα 28: Δραστηριότητα συνεταιρισμών / Γνώση λειτουργίας δημοπρατηρίου 

αγροτικών προϊόντων 

Οι συνεταιρισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα δημητριακά – σιτηρά, στα 

λαχανικά – οπωροκηπευτικά, στα όσπρια – ψυχανθή καθώς και στα φρούτα, είναι 

εκείνοι οι οποίοι φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο στις θετικές επιπτώσεις που 

μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή της δημοπρασίας σαν εργαλείο προώθησης των 

προϊόντων τους. Μέτρια προς αρνητική στάση διακατέχουν κυρίως οι συνεταιρισμοί με 

πεδία δραστηριότητας τους ελαιούχους σπόρους και ελιές, την εκτροφή ζώων – 

πουλερικών καθώς και οι συνεταιρισμοί με δραστηριότητα το γάλα και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα. Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτελεί μία απεικόνιση της 

παραπάνω ανάλυσης. 
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Διάγραμμα 29: Δραστηριότητα συνεταιρισμών / Πεποίθηση βελτίωσης κερδών 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συνεταιρισμοί ανεξαρτήτως της 

δραστηριότητάς τους δηλώνουν θετικοί στην προοπτική συνεργασίας με κάποια 

ιδιωτική πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών αγροτικών προϊόντων. Το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον σύμφωνα και με τις απαντήσεις των συνεταιρισμών, 

εκδηλώνεται από τους συνεταιρισμούς με πεδία δραστηριοτήτων τα όσπρια – ψυχανθή, 

τα δημητριακά – σιτηρά καθώς και τα φρούτα. Το διάγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζει την πρόθεση των συνεταιρισμών να προβούν στο μέλλον σε συνεργασία 

με κάποια ιδιωτική πλατφόρμα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών των 

προϊόντων τους. 

 

Διάγραμμα 30: Δραστηριότητα συνεταιρισμών / Επιθυμία συνεργασίας με ιδιώτη για 

διεξαγωγή δημοπρασιών 
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9.5.5 Επιπρόσθετη ενδιαφέρουσα ανάλυση 

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προέκυψε από τις απαντήσεις που δώσανε οι 

συνεταιρισμοί, είναι ότι το 35,29% των συνεταιρισμών που δηλώσανε αρνητικοί στη 

δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου εμφανίζει θετική διάθεση σε ενδεχόμενη 

συνεργασία με κάποιον ιδιωτικό φορέα που θα διεξάγει ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

αγροτικών προϊόντων. Αντίθετα, μόλις το 5,36% των συνεταιρισμών που απαντήσανε 

θετικά στη δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου δείχνουν να είναι αρνητικοί σε 

οποιαδήποτε συνεργασία με κάποιον ιδιωτικό φορέα. 

 

Διάγραμμα 31: Συνεταιρισμοί που ενδιαφέρονται για δημιουργία ηλεκτρονικού 

δημοπρατηρίου / Συνεταιρισμοί που επιθυμούν συνεργασία με κάποιο ιδιωτικό φορέα 

διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Τέλος, ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι οι συνεταιρισμοί 

που πραγματοποιούν εξαγωγές δηλώνουν περισσότερο αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι η 

δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου θα αυξήσει τις πωλήσεις και τα 

κέρδη των συνεταιρισμών τους. Αυτό ίσως συμβαίνει, διότι οι συνεταιρισμοί που 

πραγματοποιούν εξαγωγές γνωρίζουν καλύτερα ότι οι δημοπρασίες είναι ένας 

μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό ενώ επίσης υπάρχει μεγάλη 

εξοικείωση από τη μεριά των πελατών.   
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Διάγραμμα 32: Πραγματοποίηση εξαγωγών / Πίστη βελτίωσης πωλήσεων και κερδών 
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Κεφάλαιο 10: Συμπεράσματα και προτάσεις 

Οι δημοπρασίες καθώς και τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, είναι ένας θεσμός 

που λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο εδώ και αρκετά 

χρόνια. Μάλιστα σε αρκετές χώρες αποτελεί το βασικό εργαλείο προώθησης της 

αγροτικής παραγωγής. Φωτεινά παραδείγματα οργάνωσης και λειτουργίας 

δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, αποτελούν αυτά των χωρών της κεντρικής 

Ευρώπης καθώς και της Αμερικής. 

Ωστόσο, μελετώντας κανείς τις περιπτώσεις των επιτυχημένων δημοπρατηρίων ανά τον 

κόσμο, μπορεί να αντιληφθεί πολύ εύκολα ότι βασική αρχή επιτυχίας ενός τέτοιου 

θεσμού αποτελεί η συμμετοχή των παραγωγών σε συλλογικές ενώσεις 

(συνεταιρισμούς), οι οποίες δρουν προς όφελος των παραγωγών – μελών τους, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν μεγάλες ποσότητες αγροτικών 

προϊόντων, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για τη διεξαγωγή επιτυχημένων 

δημοπρασιών. 

Στον αντίποδα το σκηνικό του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα συντίθεται απο 

παραγωγούς μεγάλης ηλικίας με μικρές και κατακερματισμένες εκτάσεις γης, οι οποίοι 

δρούν ατομικά χωρίς αίσθημα συλλογικής δράσης και οργάνωσης. 

Το κυριότερο πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι παραγωγοί, είναι αυτό της 

διάθεσης και εμπορίας της παραγωγής τους σε τιμές ικανοποιητικές για αυτούς. Λύση 

στο ανωτέρω πρόβλημα υπόσχεται  να δώσει η χρήση της δημοπρασίας μέσω των 

συνεταιρισμών. Όφελος από τη χρήση της δημοπρασίας δε θα έχουν μόνο οι παραγωγοί 

αλλά και οι τελικοί καταναλωτές αφού η ψαλίδα στις τιμές των προϊόντων μέσω αυτής 

της διαδικασίας θα μειωθεί.  

Η εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια 

καθώς και οι δυνατότητες που αυτές προάγουν, είναι αδιαμφισβήτητες για όλους τους 

κλάδους της οικονομίας. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδιάφορο και 

στον αγροτικό τομέα.  

Αρκετοί αγροτικοί συνεταιρισμοί του εξωτερικού έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα 

που μπορούν να αποκομίσουν από τη χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας στη 

διεξαγωγή δημοπρασιών των αγροτικών τους προϊόντων έναντι του παραδοσιακού – 

συμβατικού τρόπου. 

Το χαμηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου, η 

δυνατότητα συνεχούς διεξαγωγής δημοπρασιών (7 ημέρες τη βδομάδα και 24 ώρες το 
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24ώρο), η δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού υποψήφιων πελατών από 

ολόκληρο τον κόσμο χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους υπόσταση, η καλύτερη 

και ταχύτερη εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι πελάτες, η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας της δημοπράτησης με ταυτόχρονο εκμηδενισμό λαθών, είναι μερικοί 

από τους λόγους που πλέον η ηλεκτρονική δημοπράτηση προτιμάται έναντι του 

παραδοσιακού τρόπου. 

Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των συνεταιρισμών είναι παλαιοί έως πολύ παλαιοί με τα 

άτομα που στελεχώνουν το διοικητικό προσωπικό να είναι κυρίως μεγάλης ηλικίας. 

Αυτό αποτελεί τροχοπέδη για τους συνεταιρισμούς να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας και τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών στη διεκπεραίωση των 

καθημερινών τους δραστηριοτήτων και την προώθηση των προϊόντων τους. 

Περίπου οι μισοί αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδας έχουν ακουστά και γνωρίζουν 

έστω και τα υποτυπώδη για τη λειτουργία του δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, με 

το αντίστοιχο ποσοστό γνώσης της λειτουργίας του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου να 

είναι κατά πολύ μικρότερο. 

Η έλλειψη τεχνογνωσίας, η άγνοια για τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η ηλεκτρονική 

δημοπράτηση των αγροτικών προϊόντων και ο φόβος ανάληψης της ευθύνης για τη 

δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου είναι εμφανής από το γεγονός ότι τρείς 

στους τέσσερις περίπου συνεταιρισμούς, προτιμά να συνεργαστεί με κάποια ιδιωτική 

πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών από το να προβούν σε δημιουργία 

δικού τους ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου (ποσοστό κατά πολύ μικρότερο). 

Το θέμα δημιουργίας ηλεκτρονικών και μη δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, 

άρχισε ήδη να απασχολεί τις Ελληνικές αρχές και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να προβεί σε πιο αποτελεσματικές 

ενέργειες διάδοσης του θεσμού. Είναι απαραίτητο οι διοικήσεις των συνεταιρισμών 

καθώς και τα μέλη τους να ενημερωθούν καλύτερα από τις αρμόδιες αρχές ενώ 

απαραίτητη θεωρείται η προσθήκη στελεχών ικανών και άρτια εκπαιδευμένων για την 

επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων. 

Τέλος, ενδιαφέρουσες προτάσεις για μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

η ανεύρεση της καταλληλότητας των διαφόρων μορφών – τύπων ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης για τα αγροτικά προϊόντα καθώς και οι κατηγορίες αγροτικών 

προϊόντων για τις οποίες ο μηχανισμός της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ενδείκνυται 

περισσότερο. 
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